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www.osvoboditev-zivali.org
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V oddaji Tednik, dne 5.3.2009 so predstavili različne odzive na naš
jumbo plakat z zaklano kravo, na katerem je napis: Živali prosijo,
ne jejte mesa! Vida Čadonič Špelič, direktorica Veterinarske uprave
Republike Slovenije, je izjavila: »Presenečeni smo bili nad to krvjo,
nad to izmaličeno govejo glavo, kajti nekdo, ki pravi, da je ljubitelj
živali, se verjetno težko podpiše pod toliko krvi.« Gospo Čadonič
javno sprašujemo kaj zanjo pomeni biti ljubitelj oz. pravi prijatelj
živali. Je to človek, ki ima rad živali nekaj mesecev ali let, ter se
nato veseli finančnega izkupička ob prodaji ali kolinah? Lahko res
govorimo o prijateljstvu do živali, če jih danes božamo, že jutri pa
jih imamo na krožniku ker mislimo, da moramo za zdravo življenje
jesti meso, ker so nas tako programirali starši, vrtec, šola, verouk,
in kasneje še zdravniki, kar je še posebej žalostno ob vseh najnovejših raziskavah? Si kdo želi prijatelja, ki ga bo enkrat razkosal in
pojedel? Ali pa je to nekdo, ki se je odrekel mesu, ker svojih prijateljev ne bo ubijal in jedel, niti ne naročal ubijanje za svojo prehrano
v klavnicah, ker se zaveda, da so živali bitja s svojo osebnostjo, kar
danes ugotavljajo tudi znanstveniki, da živali čutijo, se veselijo, trpijo, komunicirajo med seboj, živijo v socialnih mrežah, so nesebične,
inteligentne in moralne, se zavedajo same sebe in imajo dušo. Če pa
kdo dvomi, da živali resnično prosijo naj jih ne jemo, bo to najlažje spoznal če npr. kravi, pujsu, konju pogleda v oči. Iz oči živali bo
dobil odgovor, kaj si živali želijo: iskreno prijateljstvo s človekom
ali nož in klavnico.
Sprašujemo se ali ni smešno in nesmiselno govoriti o nekakšnem humanem klanju, kajti smrt je smrt. Je popolnoma enako, če pride krogla v glavo, nož pod rebro ali električni stol. Več nas ni in vse boli,
še posebej trenutki, ure pred smrtjo. Tudi živali zelo dobro občutijo
že nekaj časa prej, da prihaja tisto najhujše, kar se jim lahko zgodi,
to pa je nasilna smrt s strani človeka, takšna ali drugačna.
Čadoničeva je v prispevku tudi zatrdila: »V republiki Sloveniji lahko s polno odgovornostjo, s prisotnostjo naših veterinarjev v klavnicah, rečemo, da pri zakolu ne prihaja do mučenja živali.« Če gospa
Čadonič res želi biti verodostojna s to izjavo, jo javno pozivamo, da
nam omogoči, uredi vse potrebno za nenapovedan ogled klanja krav,
pujsov v katerikoli slovenski klavnici in sicer ves postopek, od razkladanja živali, pred zakolom, med zakolom in po zakolu. Zraven
vabimo še televizijo, uredništvo Tednika, ki bi posnela celotno dogajanje, ter ta posnetek predvajala javnosti. Menimo, da bi si tako
gledalke in gledalci lažje ustvarili sliko kako se počutijo živali pred
smrtjo.Za dobro ljudi in živali vas resno pozivamo, da sprejmete poziv, ter tako vsem tudi potrošnikom mesa slikovno pokažete klanje
in klavnico. Naše društvo sodeluje tudi s podobnimi društvi iz držav
Evropske unije. V njihovih državah prav tako trdijo, da živali koljejo
na human način, vendar so posnetki s skrito kamero pokazali na grozljive prizore klanja živali pri živem telesu, ko je omama popustila.
Pa še enkrat poudarjamo: humano klanje ne obstaja, to je le izgovor.
In za konec še eno vprašanje vsem, ki jih je naš plakat prav tako
vznemiril: Bi morda kaj drugače reagirali, če bi na plakatu z zaklano
kravo pisalo: Okusno in zdravo meso! Vaš mesar!
Stanko Valpatič,
predsednik Društva za osvoboditev živali in njihove pravice
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Si živali želijo iskreno prijateljstvo z ljudmi
ali klavnico?
V Društvu za osvoboditev živali in njihove pravice so izdelali jumbo plakat, na katerem je zaklana krava, nad
njo pa napis: Živali prosijo, ne jejte mesa! S tem sporočilom so od 16. februarja do 1. marca nagovorili širšo
slovensko javnost, predvsem v desetih večjih slovenskih mestih, kjer je bil izobešen plakat. Slika umorjene
krave je povzročila veliko reakcij, tako pozitivnih kot negativnih. Ob tej priložnosti so se v društvu odločili,
da odgovorijo na najbolj pogoste kritike na delovanje društva, da bodo ljudje morda lažje razumeli zakaj
izvajajo določene aktivnosti. Na vprašanja je odgovoril predsednik društva Stanko Valpatič.
Zakaj ste se odločili posredovati javnosti plakat s takšno kruto vsebino?
Ali ni to neokusno, da kažete ob cestah slike umorjenih živali? Nekateri
vam očitajo, da s krvavimi slikami ne boste dosegli želenega učinka, da bi
bilo bolje kazati estetske fotografije živali. Ena oseba je celo izjavila, da je
nezaslišano, da takšne plakate vidijo tudi otroci. Kako odgovarjate na te
očitke?
Kot kaže je naš plakat marsikoga vzpodbudil k razmišljanju, kar je bil naš
cilj. Nekateri so se razburili, kar je bilo tudi za pričakovati. Društvo je med
drugim ustanovljeno, da postane glas živali ter tako prenese glas živali
v slovensko javnost in širše. To smo tudi naredili s tem plakatom, kjer
sporočamo javnosti prošnjo živali. Ne jejte nas.
Če pa kdo dvomi, da je to resnična prošnja živali, pa naj pogleda živalim v
oči. Iz oči živali bo dobil odgovor kaj si živali želijo: iskreno prijateljstvo s
človekom ali pa nož in klavnico.
Plakat prikazuje vsakdanji pojav v naši družbi oz. kruto realnost mnogih
živali, ki je največkrat prikrita očem javnosti. Po podatkih Statističnega
urada v slovenskih klavnicah letno zakoljejo približno 30 milijonov živali. V
svetovnem merilu pa več deset milijard. V društvu se sprašujemo, kaj je torej
na plakatu neprimernega, če je res ta slika neokusna oz. neprimerne vsebine,
zakaj naša družba in država to dopuščata. Potemtakem se v Sloveniji dnevno
na zakonit način dogajajo takšni neprimerni prizori. Meso ne raste na njivah
ali drevju, ampak boli in teče kri. Seveda, vsakdo ima svobodno voljo, lahko
še naprej uživa meso in daje naročila za ubijanje, lahko pa se spremeni, se
odloči proti ubijanju, ter tako sodeluje pri gradnji živalim prijazne Slovenije.
«Najbolje bi bilo, da bi vsi postali vegetarijanci«, je izjavil vodja Agencije
Združenih narodov za podnebne spremembe, Yva de Boer, ki je v Nemčiji
prisostvoval pogovorom o podnebju pod okriljem Združenih narodov.
Henning Steinfeld, vodja oddelka FAO za informacije o živinoreji in politiko
živinoreje ter glavni avtor poročila, pravi: „Živinoreja je eden od največjih
povzročiteljev današnjih najpomembnejših okoljskih težav. Za izboljšanje
razmer je nujno potrebno ukrepanje.“(Rim, 29. november 2006) Predsednik
Evropske agencije za varno hrano se sprašuje, ali ni morda „moralno in etično
oporečno“ z žitaricami hraniti živali, medtem ko mnogi ljudje stradajo.
Britanski minister za okolje Ben Bradshaw je na novi vladni spletni strani
svetoval kupcem, naj planetu pomagajo tako, da se izogibajo mesnim in
mlečnim izdelkom. Odpovedovanje mesu pomeni drastično zmanjšanje
stroškov za ohranjanje podnebja.
Odpovedovanje mesu drastično znižuje stroške ohranjanja podnebja /do lete
2050 je možno prihraniti 20 bilijonov dolarjev. Odpoved burgerju in jutranji
slanini pri zajtrku, bi zmanjšala stroške boja proti klimatskim spremembam
za 20 bilijonov dolarjev. To je drastično dognanje študije Netherlands
Environmental Assesment Agency, ki je izračunala gospodarske stroške
moderne prehrane, bogate z mesom. Znan zdravnik dr. med. Hans Günter
Kugler trdi: »Za zadostno človekovo preskrbo z beljakovinami ni nujno
uživanje mesa in rib. Čeprav je prehrambena veda to nedvomno dokazala že
pred mnogimi leti, še vedno veliko ljudi verjame, tudi zdravstveni delavci, da
se brez mesa ne da zadovoljiti potreb po beljakovinah.«
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Še bi lahko naštevali dobre lastnosti vegetarijanstva, vendar pa je odločitev
svobodna. Vsak človek ima tudi svoj razlog zakaj je postal vegetarijanec. Ob
pogovoru z mnogimi vegetarijanci pa lahko zatrdim, da so številni prenehali
jesti meso šele takrat, ko so v živo ali preko slik videli trpljenje in ubijanje
živali. Mnoge med njimi je ta negativna izkušnja tako zaznamovala, da so
postali aktivni in srčni borci za pravice živali. Tudi sam imam podobno
zgodbo, ko sem odraščal na tradicionalni kmetiji in moral pogosto gledati
klanje živali. Ko mi je oče nekega dne porinil nož v roke in dejal, da bom
tokrat jaz zaklal prašiča, tega nisem mogel narediti. Odtlej ne jem več živali.
Kar se tiče otrok bi rad povedal, da je plakat bil namenjen odraslim, seveda
pa ga vidijo tudi otroci, na kar ne moremo vplivati. Bilo pa bi vsekakor dobro
otroke že v vrtcih in osnovnih šolah osveščati o pravicah živali in njihovemu
trpljenju, zaradi mesne prehrane. Razumem mnoge starše, ker se bojijo za
svoje otroke, ko mislijo, da njihov otrok mora jesti meso. Veliko odgovornost
za takšno indoktrinacijo nosi uradna medicina, ki kljub številnim znanstvenim
raziskavam o pozitivnih učinkih vegetarijanstva pri otrocih, še vedno stoji na
stališču, da otroci za zdrav telesni razvoj potrebujejo meso. Sam imam dva
zelo zdrava najstniška otroka, ki sta od rojstva vegetarijanca, poznam pa še
veliko drugih otrok, ki prav tako niso nikoli v življenju jedli živali.

ŽIVALI PROSIJO NE JEJTE MESA!

Izdajatelj:

www.osvoboditev-zivali.org

Društvo za osvoboditev živali in njihove pravice, Ostrožno pri Ponikvi 26, 3232 Ponikva, tel.: 031/ 499-756, februar 2009

Nekateri vegetarijanci, tudi člani vašega društva, vam očitajo zakaj
organizirate protestne shode, kjer se borite proti ubijanju. Po njihovih
besedah bi bilo bolje, da se ne borite proti nečemu, ampak za nekaj. Pravijo,
da če si proti nečemu, s tem dosežeš ravno nasprotni učinek.
Zakaj tudi kdaj proti nečemu? Dobro vprašanje. Poglejmo primer: Če smo
proti mučenju, izkoriščanju, ubijanju, proti zlu, tako, da istočasno sebe
spravljamo v red, torej, da sami tega in podobnega ne počnemo, ne vidim
nič slabega v besedi proti. Torej, če se sami trudimo popraviti, biti boljši,
tako da se trudimo prepoznati grešno v sebi ter to istočasno obžalovati in
ne delati več, postajamo vedno bolj verodostojni ter obenem vedno bolj
zmožni pomagati soljudem, živalim ali naravi v različnih situacijah na
pravilen način. Če pa se borim proti nečemu, sam pa ne želim videti svojega
podobnega napačnega obnašanja, potem pa res obstaja možnost, da lahko
dosežemo nasprotni učinek. Razlika je tudi biti proti bližnjemu v srcu ter
ga tako zavračati kot svojega bližnjega, ga težko pogledati v oči ali pa se
le ne strinjati z njegovimi dejanji ali dejanji inštitucije ali podobnega. Naše
delo oz. nalogo vidim v tem, da nismo tiho, če se nekomu godi krivica, tudi
živalim. Društvo, ki glas živali prenaša v slovenski prostor in širše, se ukvarja
problematiko okrog živali na celovit način. Prepričan sem, da smo sokrivi,
če smo tiho, ko se nekomu godi krivica, pa naj gre za ljudi, živali ali naravo.

Vsak človek ima svobodno voljo, katero moramo spoštovati. Seveda pa se je
dobro zavedati odgovornosti svoje svobodne volje, kar pomeni, da ni vseeno
kar počnemo, oz. da za vse, kar počnemo, nosimo le mi odgovornost in ne
drugi. Smernice kako bi nam lahko lažje šlo tudi v odnosu do živali in narave
so že dolgo znane in jim pravimo izvlečki zakona vesolja Deset zapovedi.
Npr. Ne ubijaj. Vprašanje je ali bi na naših shodih res bilo več ljudi, če bi
na primer naslov shoda dali: Shod za odpravo klanja živali. Morda enkrat
poskusimo in vidimo, če se bo udeležilo več ljudi.
Pogoste so tudi kritike, da se vaše društvo preveč ukvarja z negativnim
odnosom cerkve do živali. Trdijo, da se praktično nobeno društvo na svetu
ne ukvarja s tem, da bi lahko nekaj pozornosti namenili tudi obrednemu
klanju živali pri muslimanih…

V zadnjem času se vedno več ljudi zgraža nad obrednim klanjem muslimanov
in se v zvezi s tem obrača na nas. V društvu smo proti vsakemu klanju, tudi
obrednemu. Zastavlja pa se nam vprašanje, ali niso naše krščanske koline
na nek način tudi obredno klanje? Čeprav zakon zahteva prašiča pred
zakolom omamiti, tega mnogokrat ne naredijo, marsikdaj pa ne učinkuje
in prašiča zakoljejo v živo. Tako mnogo prašičev doživi grozljivo smrt, ko
umirajo v hudih mukah, ko iz njih izteka kri. Torej bi lahko takšen zakol
mirno imenovali obredno klanje. Vedno je dobro najprej pomesti pred
svojim pragom in šele potem kazati ne druge, torej najprej odpraviti naš
krščanski obredni zakol, koline, in šele potem zahtevati odpravo in prepoved
muslimanskega obrednega klanja. To bi bilo korektno, ter dobro za živali,
naravo in ljudi.

V društvu se trudimo analizirati vse vzroke zakaj z živalmi danes tako slabo
ravnamo. Analiza je jasno pokazala, da je cerkev eden izmed pomembnih, če
ne glavni vzrok zakaj živalim gre slabo. Cerkev je na Slovenskem in seveda
drugod bila več stoletij dominantno prisotna s svojo ideologijo na mnogih
področjih življenja, tudi v odnosu do živali. Torej cerkev je poučevala ljudi
že stoletja nazaj vse do danes, da so živali stvari oz. da nimajo duše. Takšno
napačno oz. neresnično in za živali zelo, zelo slabo učenje se je ukoreninilo
pri ljudeh in prenašalo iz roda v rod kot nekaj normalnega oz. celo Božjega.
In prav zaradi tega imamo danes to, kar imamo, milijarde zaklanih živali,
uničeno naravo zaradi živinoreja, onesnažene vodotoke ter vedno več in več
bolezni v naravi, pri živalih ki jih redimo in seveda pri ljudeh.
Žalostno je tudi, da cerkev ne pozna Jezusovega življenja in delovanja, na
katerega se sklicuje. Kajti mnogi zgodovinski viri zbrani tudi v naši brošuri
»Živalim sovražna Hieronimova biblija« kažejo na to, da je Jezus ljubil
živali jih ni pustil mučiti in da je bil vegetarijanec. Trdimo, da je to zelo
pomemben argument za izboljšanje položaja živali v naši družbi. Ker smo
živalim obljubili glas ter jih tako ne moremo izdati v nobenem primeru, se
čutimo dolžni te izjemno pomembne informacije posredovati naprej, če že
cerkev noče.

Peticija za uvedbo brezmesnega jedilnika v vrtce in šole
Tudi stališče Inštituta za varovanje zdravja RS je podobno, saj
trdijo da »je pravilno sestavljen vegetarijanski jedilnik lahko povsem primeren tudi za otroke in mladostnike«.
Ker se število vegetarijancev nezadržno povečuje, postaja takšen
način prehranjevanja upoštevanja vredna alternativa. Kljub temu
pa veliko šol in vrtcev odklanja pripravo brezmesnega obroka,
zato otroci lahko izberejo le vsiljeno jim »večinsko« prehrano ali
pa osiromašene obroke, čeprav plačajo prehrano enako kot ostali.

Otroci bi lahko v vrtcih in šolah uživali pšenično meso, ki je bistveno bolj
zdravo od živalskega.

Stališče največjih in najpomembnejših svetovnih prehranskih
združenj, kot so American Dietetic Association, Dietitians of
Canada, British Dietetic Association, Deutsche Gesellschaft für
Ernährung itd. je, da je ustrezno načrtovana vegetarijanska oz.
veganska prehrana zdrava in primerna za vse človekove razvojne faze, od dojenčkov, otrok, mladostnikov, do odraslih, vključno
z nosečnicami in športniki. Pod to stališče je podpisanih preko
100.000 strokovnjakov za prehrano in je podprto z veliko količino znanstvenih raziskav, ki med drugim kažejo povsem normalen
razvoj otrok ob uravnoteženi vegetarijanski in veganski prehrani.

Dolžnost vrtcev in šol je spoštovati oz. upoštevati odločitve staršev oz. zakonitih skrbnikov otrok pri prehranjevanju njihovih
otrok (dokler to ne ogroža zdravja otrok), ker so odgovorni zanje
do polnoletnosti oz. 18. leta starosti in so soplačniki celotnega
sistema vzgoje in izobraževanja. Znanstveno je potrjeno, da uravnotežena vegetarijanska in veganska prehrana ne ogroža zdravja
otrok, še več, ima mnoge zdravstvene prednosti. Znanstveno je
tudi dokazano, da je meso rizičen faktor za mnoge civilizacijske
bolezni.
Peticija bo poslana Ministrstvu za šolstvo RS, Ministrstvu za
zdravje RS in Združenju občin Slovenije, da se uravnotežena vegetarijanska prehrana kot opcija uvede v šole in vrtce.
Prosimo, da se s svojim podpisom peticije na strani www.osvoboditev-zivali.org pridružite akciji za uvedbo brezmesnega jedilnika poleg mesnega v vrtce in šole.
Peticijo pripravila:
Nina Ojsteršek, prof. RP
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Pomor medvedov se nadaljuje
Ministrstvo za okolje in prostor planira v letu 2009 odstrel 70 medvedov in 10 volkov. Svoj predlog razlaga s
tem, da je medvedov in volkov preveč, da povzročajo veliko škodo in ogrožajo ljudi. Medvedje naj bi v letu
2008 povzročili za približno 180.000, volkovi pa za približno 270.000 evrov škode. Še bolj neusmiljen predlog
ima Kmetijsko-gozdarska zbornica, saj predlaga odstrel kar 100 medvedov in 30 volkov. Po mnenju te
zbornice delajo oboji namreč vse večjo škodo, to pa vse bolj ogroža gospodarnost nekaterih kmetij na
hribovitih območjih in na Krasu.

O

čitno je torej, da se tudi v letu 2009 pripravlja pravi pokol
medvedov in tudi že volkov. Čeprav sta obe živalski vrsti
zaradi svoje ogroženosti mednarodno pravno zavarovani, to ne
preprečuje, da ne bi slovenski državni organi vsako leto predlagali
oziroma odredili odstrel večjega števila medvedov, ki ga potem z
morjenjem uresničijo lovci, torej tisti, ki zase trdijo, da skrbijo za
ohranjanje narave in živali. Kako država s pokolom medvedov skrbi
za ohranjanje naravnega bogastva, kar je njena ustavna dolžnost,
ni jasno. V nekaj več kot desetih letih je Slovenija pomorila več
kot 1.000 medvedov. Ni čudno, da je zdaj medvedov občutno manj,
kot že ves čas trdi Zavod za gozdove, saj je iz zadnjih raziskav
razvidno, da jih je samo še kakšnih 400. Kdaj bo prišla na vrsto
tretja žival iz vrste ogroženih zveri, to je ris, pa bomo še videli.
Medvedi in volkovi naj bi torej povzročali veliko škodo, v letu
2008 medvedi, kot že navedeno, za približno 180.000 in volkovi
za približno 270.000 evrov. Na prvi pogled sta to res veliki
številki, toda ko ju primerjamo z nekaterimi drugimi, vidimo,
da sta pravzaprav banalni. Če vemo, da je uprava delno državne
zavarovalnice Triglav v letu 2006 imela za okoli 900.000 evrov
prejemkov, da številni direktorji državnih oziroma delno državnih
podjetji na leto zaslužijo več kot 100.000, nekateri pa celo več
kot 200.000 evrov, da se obeta nekdanjemu direktorju NLB kot
nagrada za petletno vodenje banke kar milijon evrov, da je uprava
te banke imela v letu 2007 več milijonov evrov raznih prejemkov,
je škoda, ki jo povzročajo velike zveri, zanemarljiva. In to škodo
poveličevati v javnosti, je do živali nepošteno pa tudi absurdno in
nevredno kulturne ter civilizirane države, za kakršno se Slovenija
ima. Še posebej tudi zaradi tega, ker imajo oškodovanci pravico
do odškodnine.

treba zato opustiti in pustiti, da jih preraste gozd. Tako bi lahko
ta gozd vsrkal velike količine CO2-ja in tako zmanjšal negativno
delovanje tople grede. Seveda bi bila takšna sprememba koristna
še zaradi drugih razlogov, saj bi se z odpravo živinoreje izboljšalo
okolje, številne civilizacijske bolezni, ki so posledica uživanja
mesa, pa bi izginile oziroma bi jih bilo manj. Seveda ob opustitvi
živinoreje tudi pomanjkanje hrane ne bi bilo problem, če vemo, da je
za en kilogram govedine potrebne približno 10 kg rastlinske hrane.
Tudi habitat velikih zveri in seveda tudi drugih prostoživečih živali
bi se s tem občutno izboljšal, to pa bi ugodno vplivalo na naravno
ravnovesje, še posebej, če bi opustili tudi lov.
In kako odstrel vpliva na medvede? V povezavi s tem je zanimiva
študija iz Kanade, ki je pokazala, da lov povečuje število črnih
medvedov. Ugotovili so namreč, da tam, kjer medvede lovijo,
preživi več mladih živali, poleg tega pa je večje tudi število
mladičev na samico. To pa se sklada z dokazano ugotovitvijo, da lov
na živali povečuje število le-teh, saj se vrsta pred iztrebljenjem brani
tudi s povečano nataliteto. Kako pa lov na črne medvede vpliva na
konflikte med ljudmi in medvedi, so raziskovali v ZDA in Kanadi.
Raziskovalci so želeli poiskati tiste dejavnike, ki zmanjšujejo
število spornih situacij med človekom in medvedom. Prva hipoteza
je bil lov. V nekaterih zveznih državah so zato povečali odstrel
medvedov. Druga hipoteza je bil program izobraževanja prebivalcev
o pravilnem ravnanju z medvedi … In kakšni so bili rezultati? Tam,
kjer so povečali odstrel, so se težave le še povečale. Številni so
pričakovali, da bo zaradi manjšega števila medvedov tudi manj
konfliktov, vendar se je zgodilo ravno obratno. Tam, kjer so uvedli
program izobraževanja ljudi o sobivanju z medvedi, pa se je število
konfliktov drastično zmanjšalo. Ker naravne zakonitosti delujejo
enako tako pri črnih kot pri rjavih medvedih, je jasno, da zgornji
izsledki veljajo tudi za medveda v Sloveniji, pa tudi glede volka
lahko domnevamo, da je podobno. In ker mora država po uradni
dolžnosti poznati prej omenjeni študiji, je nerazumljivo, da ju pri
ravnanju z medvedi in volkovi večinoma ne upošteva.
Kot ni potreben odstrel medvedov in volkov, saj obstajajo
druga sredstva za preprečevanje »konfliktov« (odlov, plašenje,
zavarovanje premoženja, odškodnine, izobraževanje lokalnega
prebivalstva, opustitev reje drobnice ...), tudi lov na splošno ni
potreben. To dokazuje npr. kanton Ženeva, kjer so lov prepovedali
že pred približno tridesetimi leti in ni kakšnih posebnih problemov z
naravnim ravnotežjem, pa tudi škode so primerljive s tistimi deli, v
katerih lovijo. Kanton Ženeva je pomemben tudi zato, ker demantira
trditve lovcev in predstavnikov države, da naravni zakoni v kulturni
krajini ne morejo delovati.

Bolj ali manj očitno je, da so medvedi in volkovi žrtve napačne državne politike.

Nekateri trdijo, da nastaja zaradi divjadi vse večja škoda in da zaradi
tega številni opuščajo kmetovanje, zaradi česar se pridelovalne
površine zaraščajo. Ker človeštvo potrebuje velike površine gozdov,
da bi lahko ti vsrkali CO2, pa je takšno zaraščanje pravzaprav zelo
dobrodošlo. Površine, na katerih pridelujejo hrano za živino, bi bilo
6
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Narava lahko sama uravnava število medvedov in volkov, samo
priložnost za to ji je treba dati. In ji pri tem tudi pomagati. Bolj ali
manj očitno je, da so medvedi in volkovi žrtve napačne državne
politike. Ali so žrtev napačne državne politike, temelječe na odstrelu,
tudi lokalni prebivalci? Kajti oni so tisti, ki v največji meri občutijo
negativne posledice napačne politike.
Vlado Began, varuh pravic živali pri društvu

Kdo želi biti na mestu teh
živali?

Kar ne želiš, da tebi storijo, tega tudi ti drugim ne stori!
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Rastlinske beljakovine primernejše od
živalskih
Zgodovina pšeničnih beljakovin

V

kitajski enciklopediji o poljedelstvu iz leta 535 je zapisan recept za
izdelavo izredno okusnih zrezkov, in sicer tako da se iz pšenične
moke izpere škrob, ostanejo pa beljakovine – gluten. Kitajski budisti
so ga namerno uporabljali kot nadomestek živalskega mesa, saj je prva
od petih zaobljub budističnega vernika, da ne ubija ljudi in živali. V
zahodnem svetu se pšenični gluten prvič omenja leta 1745 v latinskem
traktatu o pšenici de frumento. Tam izvemo, da je Beccari (1682-1766),
profesor medicine na bolonjskem inštitutu za anatomijo in kemijo,
istega leta iz pšeničnega testa z izpiranjem odstranil škrob in tako
pridobil snov, ki jo je poimenoval gluten, ker sestoji iz istih aminokislin
kot živalske mišice, predvsem pa mišica nad stegnom, imenovana
gluteus maximus. George Oshwara, pionir makrobiotike, je leta 1962
v japonščini skoval poseben izraz za glutenske izdelke, to je seitan.
Sei pomeni »to je pravi«, tan pa »beljakovina«. Sejtan je torej »prava
beljakovina«, pravo meso. Gluten je lepljiva beljakovina v žitnem zrnu
(lepi se med sabo, nikakor pa ne z našim črevesjem).

Prva uporaba v dieti za diabetike

F

rancoski znanstvenik Apollinaire Bouchardat je leta 1836 med
raziskavo sladkorne bolezni odkril, da je gluten primeren za
diabetike, ker vsebuje malo ali nič škroba. Gluten in glutenski kruh
so je tako sčasoma začel pojavljati predvsem kot hrana za diabetike.
Slavni adventistični zdravnik in pionir v prehrambeni reformi dr. John
Harvey Kellog je v Modern Medicine Publishing objavil dotedanje
ugotovitve pri zdravljenju sladkorne bolezni pod naslovom The new
method in diabetes. Pravi: »Vsak diabetik trpi za črevesno zastrupitvijo
krvi s toksini in mora zato spremeniti črevesno floro. Glutenski in sojini
izdelki naj nadomestijo meso in jajca.«

Človek za svojo prehrano ne potrebuje
živalskih beljakovin. Nasprotno: uživanje
živalskih beljakovin je lahko povezano z
neugodnimi zdravstvenimi posledicami

Č

lovekova potreba po esencialnih aminokislinah se zlahka
zadosti s primerno kombinacijo rastlinskih beljakovin. Če
zaužijemo čez dan razdeljeno različne rastlinske beljakovine,
lahko na ta način dosežemo vnos zadovoljive količine beljakovin.
Beljakovine žitaric in stročnic se med seboj idealno dopolnjujejo.
Beljakovine žitaric so bogate z metioninom, kar stročnicam manjka.
Nasprotno pa stročnice vsebujejo – v nasprotju z žitaricami – več
lizina.
Rastlinske beljakovine imajo relativno visoko vsebnost esencialnih
aminokislin, ki v presnovi spreminjajo razmerje med inzulinom
in glukagonom. Glukagon je metabolični hormon in deluje
preko molekule, ki jo imenujemo cAMP. Znižanje koncentracije
molekule cAMP zmanjšuje tvorbo lastnega holesterola, poleg
tega pa se okrepijo tako imenovani LDL-receptorji, to pa vpliva
na izločanje holesterola iz krvnega btoka. Pokazalo se je, da
rastlinske beljakovine lahko znižajo tveganje za nastanek bolezni
srca in ožilja.
V primerjavi z živalskimi beljakovinami so v rastlinskih
beljakovinah večinoma večji deleži aminokisline arginin. Arginin
je izhodiščna substanca za signalni plin dušikov oksid, ki igra

Znani evropski zdravnik Hans Günter Kugler
pravi o živalskih in rastlinskih beljakovinah
naslednje:

Z

a zadostno človekovo preskrbo z beljakovinami ni nujno uživanje
mesa, klobas in rib. Čeprav je prehrambena veda to nedvomno
dokazala že pred mnogimi leti, še vedno veliko ljudi – tudi zdravstveni
delavci – verjame, da se brez mesa ne da zadovoljiti potreb po
beljakovinah. V zahodnih deželah je količina beljakovin daleč nad
prehranskimi priporočili (0,8 g na kg telesne teže), deloma je dvakrat
višja od priporočenih. Odvečne beljakovine lahko obremenijo ledvice
zaradi povečanega izločanja žveplovih in dušikovih spojin. Poleg tega
se mora pri razgradnji aminokislin nastali amoniak z veliko energije
razstrupiti v jetrih. Velika količina živalskih beljakovin nujno pomeni
tudi veliko količino nadaljnjih neželenih substanc, npr. nasičene
maščobne kisline, holesterol in purine, iz katerih nato nastane sečna
kislina.
Rastlinske beljakovine se v primerjavi z živalskimi tradicionalno
uvrščajo med manj vredne. Ta ocena izhaja iz študije rasti, ki so jo
izvedli na živalih pred desetletji. Ta študija seveda ni primerna,
ker imajo živali višjo potrebo po beljakovinah na kg telesne teže v
primerjavi s človekom.

Pira, prastara sorta pšenice: Znanstveniki so ugotovili, da izpolnjuje vse
zahteve za sodobno “idealno” živilo: od vrste in količine glavnih sestavin do
vsebnosti vitaminov in mineralov. Celotna vsebnost proteinov pire je za 10-12%
višja od navadne pšenice.

Visok vnos živalskih beljakovin privede do presežka kislin, ki ga telo poskuša izravnati tako, da raztaplja
soli iz kosti. Živalske beljakovine v obliki mesa ali mlečnih proizvodov pospešujejo izločanje kalcija in tako
predstavljajo dejavnik tveganja za osteoporozo.
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pomembno vlogo pri reguliranju prostornine žil in pri prekrvavitvi.
Visoka količina arginina je zato zelo ugodna za krvne žile. V
začetku leta 2006 so bili objavljeni rezultati Intermap študije.
V njej je sodelovalo 4.700 oseb iz štirih dežel. Preiskovali so
vpliv količine beljakovin na krvni tlak. Pri tem se je pokazalo
- nasprotno z začetnimi pričakovanji – da krvni tlak znižujejo
izključno rastlinske beljakovine. Pri uživanju živalskih beljakovin
ni bilo moč opaziti izboljšanja. Ni še jasno, kateri so mehanizmi,
ki pri rastlinskih beljakovinah znižujejo krvni tlak. Ta učinek je
zelo verjetno povezan tudi s koncentracijo aminokislin.
Živalske beljakovine vsebujejo večinoma več žveplenih in
aromatskih aminokislin kot rastlinske. Žveplene aminokisline so
metionin in cistein, ki imajo v presnovi velik pomen. Pri razgradnji
teh aminokislin nastajajo mnogi protoni; razvija se presežek kislin.
Pri stalnem dovajanju prevelike količine žveplenih aminokislin
nastane pri tem latentna acidoza: kronična čezmerna zakisanost
krvi. Za nevtralizacijo odvečne kisline pa organizem porablja iz
kosti bazične soli, kar lahko povzroči zmanjšano kostno gostoto.
Preveč živalskih beljakovin poveča izločanje kalcija in je lahko
dejavnik tveganja za osteoporozo.
V živalskih beljakovinah je, kot smo že omenili, več aromatskih
aminokislin kot v rastlinskih. Problematični so fenilalanin in
tirozin, iz katerih črevesne bakterije potencialno sintetizirajo
strupene presnovne proizvode, kot sta fenol in kresol. Za ti
substanci predpostavljamo, da sta soudeleženi pri nastanku raka
debelega črevesa. Pri hudih obolenjih presnove, kot sta jetrna
ciroza in okvara ledvic, je priporočljiva vegetarijanska prehrana,
saj živalske beljakovine potek bolezni le poslabšajo.

Živalske beljakovine močno zakisajo organizem, kar lahko vodi do različnih
bolezni.

Evropska poslanka je vegetarijanka
Mojco Drčar Murko, evropsko poslanko, smo vprašali, zakaj je prenehala jesti meso.

»V

egetarijanka sem postajala postopoma; če bi iskala
razloge, bi rekla, da se je to zgodilo iz filozofsko-etičnih
pobud. Stvari, ki so se mi zdele v obdobju odraščanja še normalne,
tako kakor so bile normalne za mojo okolico, so zame sčasoma
postajale vedno bolj nevzdržne. Zelo težko sem prenašala pogled
na živino, ki so jo po cestah vozili v zakol. Odločilni dogodek za
popolni prelom pa je bil verjetno obisk na prašičji farmi, kamor
sem šla kot novinarka.

Foto: Dragan Arrigler

Stranski učinek odločitve je bilo boljše počutje, in ko sem precej
pozneje prebirala razloge za to - navzlic trditvam ljudi, ki sem
jim šla na živce z vegetarijanstvom -, sem tudi razumela, zakaj.
Sčasoma sem se navadila uživanja rastlinske hrane, bogate z
beljakovinami, in tedaj je stvar postala tudi kulinarično zanimiva.
Veseli me zasuk v javnem mnenju pri nas, če ga primerjam z
začetki. V gostilnah me ne gledajo več postrani, ampak imajo
vedno kako stvar tudi zame in naši prijatelji in sorodniki se vedno
potrudijo, da je ob srečanjih na mizi tudi kaj brez mesa.
No, in če ne bi bila postala vegetarijanka že dolgo tega, bi postala
zdaj, ko v obdobju resnih podnebnih sprememb vemo, da je
kmetijski sektor 'zaslužen' za velik del izpusta ogljikovega dioksida
v ozračje. Svetovna živinoreja ustvari več toplogrednih plinov - 18
odstotkov - kot ves transport! Za proizvodnjo mesa se porabi 16krat več goriva kot za proizvodnjo enake količine rastlinske hrane.
Ni čudno, da predsednik panela ZN za podnebne spremembe pravi,
da je en dan brez mesa v tednu »najboljša metoda za boj proti
podnebnim spremembam.«

Mojca Drčar Murko je vegetarijanka postala po obisku prašičje farme.
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Številne znanstvene raziskave
o škodljivosti mesa
Zadnje čase narašča število znanstvenih raziskav, ki skušajo določiti rizična živila v naši prehrani. In v
veliki večini raziskav se kot najbolj rizično živilo vedno znova pojavlja meso. Več raziskav najdete na
www.osvoboditev-zivali.org

Povezava med uživanjem mesa in rakom
na želodcu ter prostati

V

raziskavi v Mehiki [3] so prišli do podobnih rezultatov. Določiti
so želeli statistični vpliv posameznih živil in skupin živil na pojavnost raka v Mexico Cityju. Upoštevali in izločili so znane faktorje,
ki vplivajo na pojavnost te bolezni, kot so: starost, spol, dnevni vnos
kalorij, vnos pekočih paprik, kajenje, socialno-ekonomski status, vnos
soli ter preteklo pojavnost razjed na želodcu. Po izločitvi vseh teh faktorjev so rezultati pokazali, da je tveganja za raka na želodcu bistveno
povezano s pogostim uživanjem mesa (povečanje za 210 %) ter mesnih
izdelkov (povečanje za 220 %). Tveganje se bistveno poveča tudi s pogostim uživanjem rib (povečanje za 120 %) in mlečnih izdelkov (povečanje za 170 %). Raziskovalci so ugotovili tudi, da uživanje rumene in
oranžne zelenjave zmanjša možnost za pojav raka.

Na švedskem Karolinska Institutet v Stockholmu so pripravili metaanalizo [4] več raziskav na temo mesa in raka želodca. Rezultate petnajstih
raziskav so združili v dve skupini in ugotavljali povezavo med dozo in
odzivom (dose-response). Ta je pokazala, da se možnost raka želodca na
vsakih 30 g dnevno zaužitih mesnih izdelkov v prvi skupini poveča za 38
% (študije primerov) in v drugi skupini za 15 % (kohortne študije).

Še ena študija v okviru švedske kohortne mamografske študije [20]
je raziskala vpliv posameznih mesnih izdelkov na pojavnost raka
na želodcu. Po izključitvi ostalih faktorjev so rezultati pokazali,
da se tveganje raka na želodcu z uživanjem mesnih izdelkov poveča za 66 %. Po posameznih kategorijah pa se tveganje za raka
poveča za 55 % pri slanini, za 50 % pri klobasah in hrenovkah ter
za 48 % pri šunki. Študija je prav tako pokazala, da so nitrozamini
v mesnih izdelkih močno povezani z nastankom raka na želodcu.
S pomočjo kohortne raziskave, ki je za subjekte uporabila adventiste sedmega dne [26], so raziskovalci iskali povezavo med prehrano, telesno težo in rakom prostate. Osebe s prekomerno telesno
težo so imele za 150 % večjo možnost za raka prostate kot tisti z
normalno težo. Rezultati so nadalje pokazali, da je uživanje mleka,
sira, mesa in jajc bistveno povezano s pojavnostjo raka prostate.
Raziskovalci so našli razmerje med dozo in odzivom za vsa štiri
živila živalskega izvora in rakom prostate. Osebe, ki so uživale
večje količine vseh vrst živil živalskega izvora, so imele povišano
tveganje raka prostate za 260 %.
Zanimiva je raziskava iz ZDA [7], kjer so prav tako ugotavljali
pojavnost raka prostate, najpogostejše oblike raka med moškimi.
Želeli so odkriti vzrok večje pogostnosti te bolezni med Američani črnskega rodu. Ugotovili so močno povezavo med maščobami
živalskega izvora in večjo pojavnostjo raka prostate. Tveganje za
belce, ki uživajo več maščob živalskega izvora, se je povečalo za
120-160 %, povečanje tveganja za črnce pa se giblje med 120 %
in 320 %.
Na harvardski medicinski fakulteti so prav tako izvedli raziskavo [8], s katero so želeli ugotoviti povezavo med hrano in rakom
prostate. Spremljali so prek 50.000 moških, starih od 40 do 75 let,
v obdobju štirih let. Ugotovili so, da od maščob na raka prostate
vpliva le maščoba živalskega izvora (tveganje se poveča za 63 %),
medtem ko maščoba rastlinskega izvora na povečanje ne vpliva.
Živilo, ki se je izkazalo za največji faktor tveganja, je bilo rdeče
meso (tveganje se poveča za 163 %).
V raziskavi, opravljeni na Havajih [9], so opazovali prek 20.000
moških v petletnem obdobju. Odkrili so močno povezavo med rakom prostate in uživanjem govedine (tveganje se poveča za 60 %)
ter skupno količino zaužitih maščob živalskega izvora (tveganje
se poveča za 60 %). Kajenje in uživanje alkohola ni vplivalo na
pojavnost raka prostate.

Povezava med uživanjem mesa in rakom
na črevesju in trebušni slinavki

Z

zelo obsežno metaanalizo [10], ki je vključevala 23 držav in
iskala povezavo med prehrano in 27 vrstami raka, so ugotovili, da so prehranski faktorji močno povezani z nekaterimi vrstami
raka. Predvsem pa sta izstopali močna povezava med uživanjem
mesa in rakom črevesja ter povezava med uživanjem maščob in
rakom dojke ter rakom maternice.
Izredno pomembna je študija verske skupine adventistov sedmega
dne [11]. Pri tej študiji je zelo pomembno dejstvo, da je bilo v
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študijo vključenih veliko ljudi z zelo podobnim načinom življenja.
Adventisti namreč ne kadijo in ne pijejo alkohola ter ne uživajo
drugih poživil (kave, čaja). Edina prehranska razlika med njimi je,
da jih približno 50 % uživa meso, drugih 50 % pa je vegetarijancev. Ta skupina ljudi je torej idealna za primerjavo in ugotavljanje
vpliva mesa na zdravje, saj neposredno primerja vegetarijance in
nevegetarijance z enakim načinom življenja. Rezultati študije kažejo, da imajo adventisti, ki so v preteklosti uživali meso, za 180
% večjo možnost za pojav raka na črevesju kot tisti, ki ga niso
uživali. Prehranjevanje z govedino je povečalo tveganje za 130
% in z jagnjetino za 170 %. Pri uživanju jedi z veliko nasičenimi
maščobami se tveganje poveča za 110 %.

slinavke (povečanje tveganja za 50 %) ter povezavo med mesnimi
izdelki in rakom trebušne slinavke (68 % povečanje tveganja).

Na univerzitetni bolnišnici v Essnu v Nemčiji so izvedli raziskavo
[16], ki je skušala ugotoviti povezavo med beljakovinami, maščobami živalskega izvora in vlakninami ter rakom črevesja. Uporabili so dve kontrolni skupini, pri katerih so beležili pojavnost črevesnih adenomov. To so sicer benigne tvorbe, za katere pa je značilna
močna tendenca, da se sčasoma sprevržejo v maligne tvorbe in rak
črevesja. Pri analizi podatkov so upoštevali faktorje, kot so vnos
kalorij, relativna teža in socialno-ekonomski položaj v družbi. Podatki so pokazali močno povezavo med
uživanjem mesa in črevesnimi adenomi.
Primerjava s prvo kontrolno skupino
je pokazala 260 % povečanje tveganja,
medtem ko je primerjava z drugo skupino pokazala kar 340 % povečanje tveganja. Na drugi strani je količina zaužitih
ogljikovih hidratov močno povezana z
zmanjšanjem tveganja (71 % zmanjšanje
tveganja), medtem ko je vnos betakarotena zmanjšal tveganje za 76 %.

Š

Na wageningenški univerzi na Nizozemskem so raziskovali vpliv
prehrane na pojav kancerogenih črevesnih tumorjev ter genetske
mutacije v posameznih tumorjih [17]. Nastale črevesne tumorje
so razdelili v dve skupini, in sicer tiste z mutacijo APC-gena v tumorjih (APC+) in tiste brez mutacije (APC-). Odkrili so povezavo
med pojavnostjo tumorjev APC+ in vnosom mesa, rib in maščob.
Tveganje za tumor APC+ se je pri mesu povečalo za 70 %, pri
ribah za 40 % in pri maščobah za 350 %. Uživanje zelenjave je
pri obeh vrstah tumorja bistveno zmanjšalo tveganje (verjetnost
tumorja APC+ se zmanjša za 40 %, tumorja APC- pa za 70 %).
V sodelovanju z organizacijo International Agency for Research
on Cancer so na Nizozemskem naredili raziskavo [12], kjer so iskali povezavo med prehrano in rakom trebušne slinavke. V rezultatih so upoštevali ter izločili faktorje, kot so starost, spol, kajenje
cigaret kadarkoli v življenju ter skupni dnevni vnos kalorij. Po
odpravi teh faktorjev je raziskava pokazala, da se tveganje za raka
na trebušni slinavki bistveno poveča z uživanjem rib in jajc. Nasprotno pa se tveganje bistveno zmanjša z uživanjem zelenjave.
V raziskavi, ki je prav tako ugotavljala povezavo med prehrano
in rakom slinavke, opravljeni na National Cancer Institute v ZDA
[76], so ugotovili bistveno povezavo med uživanjem različnih vrst
mesa in rakom slinavke (41 % povečanje tveganja za vse vrste
mesa), med uživanjem rdečega mesa in rakom (42 % povečanje
tveganja) ter med zapečenim mesom in rakom (52 % povečanje
tveganja).
V raziskovalnem središču Cancer Research Center v Honoluluju
na Havajih so opravili kohortno študijo [15], katere namen je bil
preveriti povezavo med prehranjevanjem z mesom in rakom trebušne slinavke. V sedemletnem obdobju so opazovali prek 190.000
subjektov iz različnih etničnih skupin. Po izločitvi faktorjev, kot
so starost, kajenje, diabetes, družinska nagnjenost k raku trebušne
slinavke, etnična pripadnost itd., so rezultati pokazali nedvoumno
povezavo med prehranjevanjem z rdečim mesom in rakom trebušne

V raziskavi, ki je prav tako preiskovala povezavo med prehrano in
rakom slinavke, narejene na National Cancer Institute v ZDA [76],
so ugotovili bistveno povezavo med uživanjem različnega mesa in
rakom slinavke (41 % povečanje tveganja za vse vrste mesa), med
uživanjem rdečega mesa in rakom (42 % povečanje tveganja) ter
med zapečenim mesom in rakom (52 % povečanje tveganja).

Povezava med uživanjem mesa in rakom
na danki in maternici
tudija, ki so jo izvedli v Melbournu (Avstralija), je proučevala vpliv mesa na raka danke [18]. Opazovali so prek 37.000
prebivalcev Melbourna. Rezultati so pokazali znaten vpliv uživanja rdečega mesa ter mesnih izdelkov na pojavnost raka danke.
Verjetnost tveganja se poveča pri uživanju rdečega mesa za 130
%, pri uživanju mesnih izdelkov pa za 100 %.

Postani vegetarijanec.
GoVeg.com

Povezavo med rdečim mesom in rakom črevesja ter danke je potrdila tudi raziskava univerzitetne bolnišnice v Lausannu v Švici
[75], ki poleg povezave rdečega mesa in mesnih izdelkov z rakom
ugotavlja, da uživanje sadja in zelenjave zmanjša možnost za pojav raka.
Študija v okviru švedske kohortne mamografske študije [19] je
želela določiti, kateri predeli črevesja so posebej ogroženi pri uživanju rdečega mesa. Glede na študijo so podatki o kancerogenem
delovanju rdečega mesa na črevesje zajetni. Avtorji študije torej
ne dvomijo, da rdeče meso povzroča raka na črevesju in danki,
zanimalo jih je le, kateri predel črevesja kancerogeno delovanje
bolj ogroža. Rezultati so pokazali, da rdeče meso najbolj vpliva na
pojav raka v distalnem delu debelega črevesa (120 % povečanje
tveganja), manj pa v proksimalnem delu (3 % povečanje) in danki
(28 % povečanje).
V raziskavi, opravljeni v Šanghaju na Kitajskem [64], so iskali
povezavo med rakom endometrija (maternične sluznice) in vnosom živil živalskega izvora. V rezultatih so upoštevali in izločili
vse zunanje faktorje, ki bi lahko vplivali na rezultat. Ta je pokazal
močno povezavo med vnosom mesa in rib ter rakom endometrija.
Stopnja tveganja se je pri večjem vnosu mesa povečala za 70 %,
pri večjem vnosu rib pa za 140 %. Način priprave rib in mesa ni
znatno vplival na stopnjo tveganja.
Druga raziskava, prav tako opravljena v Šanghaju [70], je proučila
razmerje med količino zaužitih kalorij in možnostjo raka endometrija. Ugotovili so, da vnos maščob in beljakovin poveča možnost
nastanka tega raka, medtem ko vnos ogljikovih hidratov nima vpliva. Nadaljnja analiza pokaže, da na pojav raka vplivajo izključno živila živalskega izvora. Tako je uživanje maščob živalskega
izvora povezano z 250 % povečanjem možnosti raka endometrija, uživanje beljakovin živalskega izvora pa z 200 % povečanjem
možnosti.
Tudi metaanaliza, ki združuje rezultate več raziskav, nedvoumno
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potrjuje povezavo med mesom in rakom endometrija [84]. Tveganje se poveča predvsem z uživanjem rdečega mesa. Analiza pokaže
tudi povezavo med dozo in odzivom (dose-response) med mesom
in možnostjo tega raka.

LJUDJE, NE JEJTE ŽIVALI!
PETA ZAPOVED: NE UBIJAJ!
POGLEJ ME V OÈI!

Primerjava med vegetarijanci in vsejedi

Z

elo pomembna je britanska študija vegetarijancev [54], ki je
primerjala vegetarijance z vsejedimi posamezniki, ki skrbijo za
svoje zdravje. Nekateri skušajo dokazano boljše zdravje vegetarijancev pripisati izključno večji pozornosti vegetarijancev zdravemu
načinu življenja. Zato je bila opravljena študija, ki primerja vegetarijance s primerljivo nevegetarijansko skupnostjo oseb, ki skrbijo za zdravje. Kljub temu raziskava pokaže, da je smrtnost zaradi
ishemične bolezni srca bistveno manjša pri vegetarijancih kot pri
vsejedih.
Podobno študijo so opravili v Oxfordu [55], kjer so primerjali
6.000 vegetarijancev s 5.000 vsejedimi osebami s primerljivimi
življenjskimi slogi. Rezultate so izenačili glede na količino pokajenih cigaret, indeks telesne teže in socialni položaj. Količina mesa
in sira v prehrani sta bila pozitivno povezana s količino holesterola
v krvi. Kljub izenačenim dejavnikom so imeli vegetarijanci za 20
% manjšo skupno smrtnost, 28 % manjšo možnost za smrt zaradi
ishemične bolezni srca, in 39 % manjšo smrtnost zaradi malignih
neoplazem. Za nameček so raziskovalci odkrili, da je pri vegetarijancih 50 % manj možnosti, da bodo potrebovali nujno apendektomijo (odstranitev slepiča).
Reference z raziskavami lahko najdete na strani
http://www.osvoboditev-zivali.org/index.php?pnm=03694

Na Primorskem so izvedli
drugi Vegetarijanski tek

P

rvo decembrsko soboto minulega leta se je na
pobočju Čavna nad Vipavsko dolino odvijal drugi Vegetarijanski tek, ki so ga priredili člani družine
Čufer (Sara, Beti, Mirko) iz Dobravelj pri Ajdovščini. Na prireditvi je nastopilo dvanajst tekačev
in pohodnikov ter en gorski kolesar. Mirko meni,
da se ljudje malo ustrašijo naziva tega teka, saj se
bojijo, da ne bi bili dobrodošli, čeprav so vabljeni vsi, ne le vegetarijanci. »Tako mnenje je izrazilo
kar precej sogovornikov, katere sem vabil na ta tek.
Sicer bi se tek lahko imenoval Tek dobre volje, saj
zanj ni treba plačati startnine in je netekmovalne
narave. Vsak pa je dobil unikatno medaljo, priznanje za udeležbo, koledar, moko, revijo Osvoboditev
živali, brezplačno srečko za srečelov, v katerem so
bili dobitki v obliki domačih kivijev, kakijev, jabolk, radiča, krompirja, čebule… Dovolj za vse je
bilo tudi raznih veganskih prigrizkov, katere je dan
prej spekla hčerka Sara. Vroč čaj iz suhih hrušk pa
je posebno teknil ob hladnem vremenu,« je povedal
organizator teka, ki želi tudi preko rekreativnega
športa širiti idejo o vegetarijanstvu.

OOSSAM
MLLJJEENNOST
OST
PP
EPAANNJJEE
RREETTEP
TE
BOJKOTIRAJ

IVALMI.
CIRKUSE Z Ž

Organizatorji Vegetarijanskega teka so člani družine Čufer.
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V azilu je tudi sokol, ki se je zaletel v letalo
V Sloveniji od maja 2004 deluje prvo zavetišče za divje živali v Kranju in Muti, ki ga vodi Zlatko Golob,
doktor veterinarske znanosti, direktor Ambulante za male, divje in eksotične živali v Muti. V preteklosti je
bil dr. Golob vodja veterinarske službe v ljubljanskem živalskem vrtu, kjer je opravil zahteven evropski
program zdravstvenega varstva BALAI.
Zakaj ste odprli azil za divje živali?
To je bil javni razpis (MOP) in nuja, klic po pomoči s strani prostoživečih
živali. Cilj azila je pomagati mladim, nedohranjenim, oslabelim,
poškodovanim in zaplenjenim divjim živalim. Od leta 2004 pa do danes
smo v Azil sprejeli 1997 živali, od teh smo jih 70% vrnili nazaj v naravo.
Mladiče damo v večjo skupino v naravi, kjer smo jih našli. Na ta način
lahko ponovno zaživijo samostojno. V azilu smo doslej imeli sledeče vrste
živali: sove, medvedi, lisice, kune, podlasice, štorklje, več vrst ptic, želve,
dihurji, ježi, divji prašiči, mlade srne, jazbeci, beloglavi jastreb, netopirji,
zajci, dihurji.
Kakšne so usode živali, ki jih sprejmete v azil?
Ptice zelo pogosto utrpijo poškodbe na perutih, ko se zaletijo v električne
žice ali letala. Največji sponzor veterinarskih ambulant v tujini so letalske
družbe, ker se zavedajo tega problema. Trenutno imamo v azilu sokola, ki
se je zaletel v letalo in smo mu morali amputirati perut. Tudi cestni promet
je neusmiljen za živali. Kanje, sove in druge ptice se pogosto zaletijo v
prevozna sredstva ali steklene površine. Enako je z morskim prometom.
Vsako leto v koprskem pristanišču zaradi ladijskih vijakov umre ali se
poškoduje okoli trideset morskih želv. Nekaj jih uspemo pozdraviti in vrniti
v naravo. Včasih jim žal ne moremo več pomagati. Ptice ujede in vodne
ptice občasno kažejo znake zastrupitve s svincem, kar je posledica kroženja
svinca v naravi: ribiški pribor, svinčene kroglice šibrovk.
Katerih vrst živali ne morete vrniti v naravo?
Predvsem medvedov, ker se v azilu in ujetništvu preveč navadijo na
ljudi. Moj sin Anže je v minulem šolskem letu izdal brošuro z naslovom
Slovenski medvedi v ujetništvu in izboljšanje njihovih pogojev bivanja. V
raziskovalni nalogi je poskušal ugotoviti, zakaj so ti osebki sploh v ujetništvu.
Obiskal je vsa mesta, kjer so medvedi nastanjeni in preučil njihove bivalne
pogoje. V Sloveniji je v ujetništvu dvanajst rjavih medvedov. Deset jih je
namenjenih razkazovanju. Trije so nastanjeni v Živalskem vrtu Ljubljana,
dva v Zooparku Rožman, pet ob gostiščih in turističnih kmetijah. Ugotovil
je, da so medvedi nastanjeni v kletkah, ki ustrezajo minimalnim pogojem.
Skromno odmerjeni življenjski pogoji v ujetništvu, ki krojijo usodo ujetih
živali, so v velikem nasprotju z dejanskimi potrebami teh živali. Najslabše
je poskrbljeno za njihova tla in nastilj. Medvedi pretežno hodijo po betonu,
brez zemlje in možnosti kopanja in brskanja po podlagi. V okviru te naloge
sem državi predlagal, da bi s hormonalnimi vsadki preprečili nekontrolirano
razmnoževanje samic v ujetništvu in posredno bi s tem preprečili trgovanje
z mladiči.
Ali vi po zakonu lahko pomagate vsem divjim živalim, tudi lovni divjadi?
Kot veterinar si najprej prizadevam za dobro počutje in zdravje živali,
neglede kateri kategoriji le ta pripada. Pravice živali so: pravica do hrane in
pitne vode, pravica do zaščite pred bolečinami, poškodbami in boleznimi,
pravica do zaščite pred strahom in stresom, pravica do bivanja v primernih
razmerah. V azilu oskrbujemo prostoživeče in lovne živali. Za oskrbo
lovne divjadi je po zakonskih določili potrebno pridobiti dovoljenje za
zdravljenje.

V oddaji Trenja so vas enkrat oblatili, da širite ptičjo gripo. Lahko
pojasnite, za kaj je šlo?
V času ptičje gripe je bilo na Dravi okoli 300 labodov. Skupaj s prostovoljci
smo jih oskrbovali. Zaradi pereče epizootiološke situacije smo prostovoljno
jemali vzorce za virološko preiskavo pri oslabelih živalih med oskrbo
in zdravljenjem. Dve živali med njimi sta bili pozitivni. Ker smo živali
oskrbovali v naši ambulanti na Muti (imamo dovoljenje MOP), je ta kraj
VURS avtomatsko proglasil za sekundarno žarišče. Pri naši asistenski doma
so usmrtili vso perutnino, čeprav nobena izmed njih ni bila okužena. Zaradi
naše skrbi za bolne prostoživeče živali in odkrivanja epizootiološke situacije
pri njih, so nas pahnili v afero, da širimo ptičjo gripo.

dr. Zlatko Golob mora po zakonu označiti vse grške in mavrske želve z
namenom sledljivosti, ker so to ogrožene in mednarodno zaščitene živali, zato
je prepovedano prekupčevanje z njimi.

Ste vegetarijanec?
Da, že sedemnajst let. To je bil notranji klic, potreba. Vegetarijanstvo zame
pomeni izkazovanje univerzalne ljubezni do živega.
Kdo pa financira azil in zdravstveno oskrbo živali?
60 % odstotkov financira država, ostalo je prostovoljno delo. Trenutno
snujemo nov rehabilitacijski center za prostoživeče živali. To bo center
oz. nov dom za te živali. Poleg optimalne nastanitve, oskrbe, prehrane in
zdravljenja bomo živali tudi tukaj trajno nastanili, še posebej tiste, ki jih zaradi
nezmožnosti samostojnega bivanja, ne bomo mogli vrniti nazaj v naravo. Ta
center bo tudi pedagoško središče za vse vedoželjne, kako varovati naravo,
ekosisteme in živali, ki v njih živijo. Nekatere osebke si bodo lahko od blizu
ogledali in spoznali njihovo veličino, lepoto in pomen. Vključevali se bomo
v mednarodne razmnoževalne programe redkih in ogroženih vrst. Namen
zatočišča je ozdravljene živali v najkrajšem času vrniti nazaj v naravo.
Kako gledate na odnos človeka do živali?
Najslabše je, da si človek vedno bolj lasti življenjski prostor živali. Vse
živali imajo pravico do dostojnega bivanja.
Damjan Likar

Azil za prostoživeče živali GOLOB d.o.o. vas vljudno prosi za pomoč pri izgradnji novih ograd in
preletalnic za njihovo nastanitev. Vnaprej lepa hvala!
Sredstva lahko nakažete na transakcijski račun: 04851-0000308509 (NKBM)
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INTERVJU - HAJDI KOROŠEC

Če bi ljudje morali sami ubijati živali,
bi bilo več vegetarijancev
Hajdi Korošec. Bila je najpriljubljenejša otroška pevka, saj je bila njena zgoščenka Naš kuža prodana v
kar 60 tisoč izvodih. Nazadnje smo jo videli na Popstarsu 2003. In kaj počne danes? »Po končani fakulteti
sem se odločila za poslovni svet. Delam v bančništvu in moram priznati, da me to delo zelo veseli. V
prostem času sem rada v naravi, tudi športno aktivna in rada preberem kakšno dobro knjigo. Nazadnje
sem prebrala Živalsko farmo in glede na tematiko jo toplo priporočam vsem bralcem.«
Kdaj in zakaj ste prenehali jesti živali in kako je ta odločitev vplivala na
vaše življenje?
Ko sem bila stara šest let, sem se začela zavedati, da je na mojem krožniku
pri nedeljskem kosilu kravica, ki sem
jo ravnokar božala pri sosedu... in tako
se je začelo. Od takrat naprej sem spoznala, da so živali moje prijateljice in
da prijateljev ne bom nikoli več jedla.
Kako so starši sprejeli to odločitev?
Zelo težko, starši namreč niso mogli razumeti, kaj se je zgodilo v moji
glavi. Nekaj časa sta še vztrajala, da
bi se le kaj spremenilo, ampak kmalu
sta spoznala, da je vse skupaj zaman.
Takrat vegetarijanstvo ni bilo nekaj
normalnega, kot je morda to danes.
Takrat si tudi težko dobil v gostišču
meni, ki bi vseboval tovrsten način
prehranjevanja. Ker smo bili veliko na
poti, sem marsikdaj imela s seboj kakšne kekse, da sem prebrodila lakoto.

telinček kikirika) spoznala, je želel, da
pesmice izhajajo iz mojega življenja
in tako je nastala prva Naš kuža, ki je
bila odpeta z vso iskrenostjo. Ko sem
pela to pesmico, sem mislila na svojega kužka Oskarja, in ko sem imela
nastop, sem stiskala v rokah igračko
v podobi kužka. Še danes jo imam
doma in spi zraven mene.
Na kakšen način poleg vegetarijanstva še pomagate tem najbolj brezpravnim bitjem?
Kot sem že omenila, predvsem s spoštovanjem živih bitij. Nikoli nisem razumela tega, kako lahko nekdo povozi
žival in sploh ne pogleda, kaj je z njo;
in če je mrtva, zakaj je vsaj ne umakne
s ceste, tako pa jo prevozi še sto drugih
avtomobilov. To se mi zdi skrajno nemoralno in zame primerljivo s tem, da
bi zbil človeka in ga pustil nemočnega
ležati na cesti. Kjer koli je priložnost,
da se da pomagati, z veseljem priskočim na pomoč. Ljubezen, ki mi jo dajejo živali, je zame dragocena. So le redki ljudje, ki se lahko primerjajo s tem.

Tudi mnogi drugi otroci pravijo, da
so živali njihove prijateljice, pa kljub
temu jedo krave, prašiče, ovce, ribe.
Kako si to razlagate? Kaj svetujete
Kako se kot vegetarijanka počutite v
staršem?
današnji družbi?
Ko sem bila mlajša, sem bila pravi
Danes je vegetarijanstvo precej prisonergač glede tega. Hotela sem, da bi
tno v naši družbi in to me zelo veseli.
cel svet nehal pobijati, mučiti in nenaLjudje se čedalje bolj zavedajo, kaj
Hajdi Korošec: »Ko sem bila stara šest let, sem se začela zavedati, da je na
zadnje tudi jesti živali. Prijatelji so me mojem krožniku pri nedeljskem kosilu kravica, ki sem jo ravnokar božala pri vse morajo ta bitja pretrpeti, in povčasih imeli za malo čudaško, ko sem sosedu ... in tako se je začelo.«
stajajo bolj etični.. Poleg morale pa je
začela govoriti o svojih nazorih. Enkrat
treba ozavestiti tudi zdrav način presem organizirala celo protest, ampak potem sem s porisanimi plakati ostala
hranjevanja. Danes se ljudje bašejo v Mc' Donaldsu in pridobivajo odvečne
čisto sama. Prav tako je bilo smešno sosedom, da sem imela svoje pokopalikilograme, na koncu pa jim vsa ta mastna hrana še zamaši žile. Če že ne
šče (ki stoji še danes). Vsako žival, ki je mrtva ležala na cesti, sem pobrala in
zaradi drugih bitij, potem je treba spregledati zaradi sebe.
pokopala. Kadar je deževalo, sem pobirala tudi deževnike s ceste, da jih ne
bi povozil avto. Staršem svetujem, naj otrokom pustijo glede prehranjevanja
Kaj bi ob koncu pogovora še radi povedali glede živali in vegetarijanstva?
svojo voljo, če nekoga silimo, s tem nič ne dosežemo, celo »kontraučinek«.
Sama sem hodila k verouku in duhovnik nikakor ni razumel, da ne jem
mesa. Stara sem bila okoli 12 let in bili smo na duhovnih vajah. Zvečer sva
Tudi lovci pravijo, da so prijatelji živali. Kako gledate na njihovo dejavob krožniku, polnem golaža, sedela ure in ure. Bolj ko sem mu dopovedonost?
vala, da tega res ne bom pojedla in da naj pokliče starše, da mu to pojasnijo,
Osebno spoštujem vsak poklic, čeprav ga včasih težko razumem. Res pa
bolj je vztrajal. Nato sem mu rekla, da me ves čas moti, ker je Jezus pri
je, da je človek pričel s krčenjem gozdov in posledično tudi živalskega
zadnji večerji žrtvoval jagnje, in da se mi zdi to skrajno neprimerno od
bivališča. Tako morajo lovci skrbeti za ravnovesje v naravi. Če človek tega
njega. Duhovnik je utihnil, pospravil krožnik in me pustil spati. Danes sicer
ne bi naredil, potem tudi lovci ne bi bili potrebni. Je pa res, da njihovo delo
vem, da Jezus ni žrtvoval jagnje, on je bil proti ubijanju živali, vendar nam
ni samo ubijanje, ampak tudi polnjenje krmišč in mislim, da je zaradi tega
je katoliška cerkev to prikrila. Več o tem piše v brošuri Živalim sovražna
vsaj nekaj pozitivnega v tem poklicu.
Hieronimova Biblija. Vsi moramo imeti vest; tisti, ki jedo meso, nosijo
krzno iz prestiža, naj gredo sami ubiti to žival. Pa da vidimo, ali bi zmogli.
Je vaša največja uspešnica Naš kuža nastala tudi iz vaše ljubezni do živaMislim, da bi bilo potem več vegetarijancev.
li? Ali menite, da je tudi zato postala takšen hit, ker se iz nje občuti vaša
Damjan Likar
ljubezen do živali?
Gotovo. Ko sva se z avtorjem te pesmice in tudi mnogih drugih (recimo Pe14
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»Zdajšnje razstave postajajo vedno bolj nekakšno sejmišče, na katerem lahko kupimo vse za svoje hišne ljubljence, psi v
ocenjevalnih krogih in ob njih pa so bolj ali manj v ozadju. Številni kot pozabljeni čemijo v kovinskih ali drugačnih kletkah,
so privezani ali pa jih pustijo kar v avtomobilu (tudi ob zelo visokih in zelo nizkih zunanjih temperaturah), medtem ko skrbniki
nekje klepetajo, sedijo v gostilni ali počnejo kdove kaj. Zato nekateri, še zlasti varstveniki živali, upravičeno menijo, da so
razstave za pse zgolj oblika mučenja, psi pa postajajo marionete vse bolj grotesknega človekovega okusa. Ali so torej
razstave sploh še potrebne?« (Kinolog Jože Vidic, dr. vet. med., v reviji Moj pes, št. 12/06)

Razstave živali ne sodijo v 21. stoletje
V Ljubljani na Gospodarskem razstavišču je bila januarja 2009 mednarodna razstava psov vseh pasem
CACIB Ljubljana & CACIB Tromostovje. Na njej je sodelovalo več tisoč psov, tudi obiskovalcev je bilo več
tisoč. Kaj smo na tej razstavi lahko tudi videli?
Ali lahko psi normalno ležijo, vstanejo in se obrnejo? 23. člen Pravilnika o zaščiti hišnih živali določa,
da mora imeti pes ustrezen bivalni
prostor … ki mu omogoča potrebno gibanje. Ali predpisi določajo,
da za razstave to ne velja? Bi bili
v takšni kletki nekaj ur ali kakšen
dan ali dva? Bi se dobro počutili?

Kako bi se počutili, če bi vas prisilno
oblekli in obuli ter iz vas naredili pustno šemo? In razkazovali na raznih
prireditvah! Zraven pa bi poslušali
bolj ali manj prijazne komentarje na
svoj račun. In kako vse to vpliva na
počutje psov? Skrbnik mora psu zagotoviti dobro počutje (3. člen Pravilnika o zaščiti hišnih živali). Ali lahko
psu zagotovimo dobro počutje, če ga
oblečemo in s tem zmotimo njegovo
komunikacija z okolico? Ali ni to tudi
poniževanje psov?

V Šentjurju je bila konec januarja in na začetku februarja razstava plazilcev. Na njej je bilo kar nekaj kač,
kuščarjev, pajkov in drugih živali. Tudi tukaj je bilo vse skupaj prav žalostno; videli smo po naravi svobodne
živali spremenjene v sužnje.
Ali si ne želi vsako živo bitje živeti
na svobodi? Tudi kača in kuščarja
na sliki? Ali ne iščejo vsi trije pot
v svobodo? Kaj želite vi? Svobodo
ali suženjstvo?

Razstave živali v 21. stoletje ne sodijo več. Gre za relikt preteklosti. Namesto njih je mogoče prirediti predavanje s slikami in filmi. Kdaj bo
država to spoznala in prepovedala razstave živali ter tako preprečila mučenje živali, kar je nenazadnje njena dolžnost po ustavi? Ali na takšne
razstave kdaj zaidejo tudi veterinarski inšpektorji? Če so npr. bili na razstavi psov in videli njihove bivalne prostore, ali so primerno ukrepali?
Reklo, da ne smemo drugim delati tistega, česar sami ne želimo dobiti od njih, velja tudi za naš odnos do živali.
Vlado Began, varuh pravic živali pri društvu

Vlado Began odgovarja na vsa vprašanja v zvezi
z zakonodajo varstva živali. Njegov tel. je 031 284 643
OSVOBODITEV
OSVOBODITEV
ŽIVALI
ŽIVALI
- avgust
- april 2009
2008
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Brez vode ni življenja!
Mirno lahko rečemo, da je od dobre pitne vode odvisen naš obstoj ter obstoj ostalih življenjskih oblik
na Zemlji. Zato si je bolj kot kdajkoli upravičeno zastaviti vprašanje, kako čuvamo to dobrino oz. ali
jo sploh čuvamo.

N

aše telo vsebuje približno 65 odstotkov vode. Najpomembnejše telesne funkcije so odvisne od vode, zato človek umre, če je nekaj časa
brez vode. Voda ima v organizmu razne funkcije: je topilno in transportno sredstvo za mnoge snovi, udeležena je pri reguliranju kislo-bazičnega
ravnovesja in je nujna za strukturo in funkcije beljakovin in polisaharidov
ter izločanje strupov. Premajhen dovod tekočine
poveča riziko za motnje
možganskih sposobnosti
in za dementna obolenja ter lahko pospešuje
bolezni srčnega obtoka.
Ne gre samo za to, da
pijemo dovolj česar koli,
temveč zato, da pijemo
dobro vodo. Predvsem
pri mladih ljudeh narašča
priljubljenost gaziranih
sladkih pijač, za katere
lahko rečemo, da so prave kalorijske bombe, ker
so le aromatizirana sladkorna raztopina, ki vodi
k visokemu dvigu krvnega sladkorja in inzulina,
povečanemu riziku za
Naše telo vsebuje približno 65 odstotkov vode,
diabetes …
zato človek umre, če je nekaj časa brez vode.

Velik problem je postala kvaliteta vode

Š

tevilo kemikalij, ostankov zdravil in nitratov, ki jih lahko dokažemo
v površinskih vodah, stalno narašča. Na področjih z intenzivnim
konvencionalnim kmetijstvom, kjer se potrosi veliko kemičnih snovi
in gnoja ter polije veliko strupov (pesticidi, herbicidi, fungicidi)
in gnojnice po poljih, pridejo seveda škodljive snovi večkratno v
površinske vode in podtalnico ter tako tudi v našo pitno vodo.
Strupeni nitrati, ki so proizvodi konvencionalnega, žal tudi ekološkega
kmetijstva, lahko preprečijo sprejem važnih snovi iz hrane, kot npr.
jod, kar lahko vodi k motnjam funkcij ščitnice. Za dojenčke je voda,
ki vsebuje nitrate, lahko življenjsko nevarna. Bakterije lahko nitrat
spremenijo v nitrit, iz katerega lahko potem nastanejo rakotvorni
nitrosamini. Posebno na področjih z intenzivno živinorejo pridejo
ekstremno velike količine gnoja in gnojnice na polja in nitratov v
pitno vodo. V Sloveniji letno potrosimo in polijemo več milijonov ton
gnoja in gnojnice. V svetovnem merilu so to nepredstavljive številke,
ki so šle preko vseh meja. Če pa k temu dodamo še naš prispevek iz
gospodinjstev, potem se resnično lahko vprašamo kakšno vodo pijemo.
Munchenski biolog prof. Reichlolf je v svojih publikacijah prepričljivo
V knjigi Vzrok in nastanek vseh bolezni, izdajatelj Univerzalno življenje, na strani 116 med drugim lahko preberemo:
»Če so zemeljski viri, voda, onesnaženi, če ne morejo več
dajati človeku zdravih, gradilnih snovi, potem zboli tudi človek. Če uničijo najmanjše živali, mikrobe, v vodi kemikalije,
atomsko onesnaženje in podobno, potem je voda v sebi neživa tekočina, ki lahko človeku služi le še za zunanje čiščenje, ne pa več za gradnjo, krepitev in poživitev organov.«
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Kako obremenjena je naša voda?

dokazal, da pretirano gnojenje z dušikom predstavlja glavni vzrok za
izumiranje vrst. Dodajanje večjih količin dušika v zemljo pospešuje
rast samo pri nekaterih rastlinskih vrstah, mnogo rastlin pod temi
pogoji pa ni zmožno za življenje. Zato je vedno težje držati mejno
vrednost za nitrat. V zadnjem času se je kakovost pitne vode tako
drastično poslabšala, da se je tudi slovenska vlada odločila za najslabšo
možno varianto v veliko škodo uporabnikom. Znižala je namreč mejne
vrednosti in zmanjšala število nadzorovanih snovi.

OZN o vodi in živinoreji
Del poročila Združenih narodov – FAO,
29. november 2006, Rim

»Ž

ivinoreja je eden od sektorjev, ki najbolj škodljivo
vplivajo na vedno bolj omejene vodne vire in med drugim
prispeva k onesnaževanju vode, evtropikaciji in propadanju
koralnih grebenov. Glavna onesnaževala so živalski odpadki,
antibiotiki in hormoni, kemikalije iz strojarn, gnojila in pesticidi,
ki se uporabljajo za škropljenje pridelkov za krmo. Razširjena
čezmerna paša ovira vodni ciklus, pri čemer zmanjšuje ponovno
napolnitev nadzemnih in podzemnih vodnih virov. Velike količine
vode se porabijo za proizvodnjo krme.
Živinoreja velja za glavni kopenski vir onesnaženja Južnega
kitajskega morja s fosforjem in dušikom, kar prispeva k izgubljanju
biološke raznovrstnosti v morskih ekosistemih.«
Za pridelavo 1 kg mesa porabimo od 2500 do 5000 litrov vode
Za pridelavo 1 kg pšenice porabimo le 50 litrov vode
Ali ste vedeli:
- da vsak Slovenec porabi na dan 150 litrov vode,
- da naša kri vsebuje 63 % vode,
- da s prekuhavanjem vode strupov v njej ne uničimo,
- da je po meritvah iz leta 2006 najslabša voda pri nas v Dravski,
Murski in Krški kotlini predvsem zaradi nitratov in pesticidov.

Na Zavodu za zdravstveno varstvo Murska
Sobota so zapisali naslednje:
Intenzivno izkoriščanje tal v kmetijstvu in nestrokovno odstranjevanje odpadnih vod, nastalih pri masovni živinoreji, sta dva temeljna vzroka za obremenitev podtalnice. Vzroki za onesnaženje so:
•
•
•
•
•
•
•

prevelika uporaba gnojil in zaščitnih sredstev,
omejevanje na nekaj pridelkov in sejanje monokultur,
prevelika mehanizacija,
masovna živinoreja,
velike količine gnojnice,
intenzivno namakanje,
izpiranje mineralnega dušika in fitofarmacevtskih sredstev v
podtalnico.

Še lahko kaj storimo?

Č

asa za čakanje nam zmanjkuje. Potrebno je hitro ukrepati, če želimo
ohraniti pitno vodo, vendar ne vlagati milijone evrov v čistilne
naprave, ker to preprosto ni rešitev, ampak kraja davkoplačevalskega
denarja in zapravljanje časa. Rešitev je preprosta in se glasi: odstraniti
je potrebno vse najpomembnejše povzročitelje okužbe ter zastrupitve
narave in voda. Verjetno ni nikomur težko zaključiti, da je največja, edina
in dolgoročna rešitev samo v tem, da prenehamo rediti in jesti živali.
Kdor se prehranjuje vegansko, v veliki meri pripomore, da si bo zemlja
vsaj na nekaterih delih spet opomogla in da bo voda spet živa energija.

Največja dolgoročna rešitev za čisto vodo je samo v tem, da prenehamo rediti
in jesti živali.

Torej veliko lahko naredi vsak posameznik, še več pa odgovorni za
državo, zato sprašujem Vlado RS:
Ali vlada RS pripravlja kakšen načrt za ohranitev pitne vode, dokler
jo še imamo? Če ja, prosim, naj s tem čim prej seznani javnost. Če
ne, ali bo pripravljena prevzeti odgovornosti za drastično povečanje
onesnaževanja tudi v tem času? Kajti po nekaterih informacijah obstaja
realna možnost, da bo prišlo do pomanjkanja pitne vode v Sloveniji že
čez kakšno desetletje ali dve.
Živinoreja z gnojnico zelo onesnažuje vodne vire.

Stanko Valpatič,
kmetovalec Združenja za razvoj miroljubnega kmetijstva

Bistroumne ribe pomnijo doživetja do treh let

V

nasprotju s splošnim prepričanjem ribe niso neumna bitja brez
možganov. Znanstveniki so ugotovili, da se v resnici zavzeto učijo.
Poleg tega imajo različne osebnosti, ki se spreminjajo ob sprejemanju
novih informacij iz okolja.
Ljudje mislijo, da ribji spomin obsega zgolj nekaj sekund, a nedavna
raziskava je ovrgla takšno mnenje. Po ugotovitvah raziskovalcev šarenke
(Oncorhynchus mykiss) tako dobro pomnijo doživetja, da ob učenju
spreminjajo svoje obnašanje.
V raziskavi na liverpoolski univerzi, ki jo je vodila Lynne Sneddon, so
dognali, da se ribji osebki zelo razlikujejo po značaju. Nekatere ribe so
drzne in radovedne, druge so plahe in pasivne.
Vendar se lahko te poteze naglo spremenijo zaradi specifičnih doživetij, ob
katerih se ribe učijo, kako se najbolje znajti v okolju. Prav od teh sprememb
utegne biti odvisna verjetnost, da se bo neka riba znašla na trnku.
Dr. Lynne Sneddon pravi: »Predstava, da ribji spomin obsega zgolj nekaj
sekund, je nekakšen mit. Raziskave so pokazale, da ribe pomnijo doživetja
do treh let.«
Vir: http://www.timesonline.co.uk/tol/news/uk/article644831.ece,
prevod: Erik Majaron
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Lovci priznavajo: Lov je kriv za prekomerno razmnoževanje divjih prašičev

Ustavite pokol divjih prašičev!

S

pet so pravočasno tu, pred novo lovsko sezono. Govorimo
o številnih sporočilih medijev, ki poročajo o tem, kako
divji prašiči ogrožajo kmetovalce, kako bodo črede divjih
prašičev preplavile naša mesta in vasi, kako je cestni promet
ogrožen zaradi divjih živali na cesti ... Prikazuje se skorajda
apokaliptični scenarij. Še dobro, da imamo lovce – naše
rešitelje v stiski. Vendar pa – kdo je tu pravi krivec? Zakaj je
socialna struktura divjih prašičev ušla iz vseh okvirov?

To je moj prijatelj Doug, ki sem ga
po nesre^i ustrelil. Vše^ mi je
njegova poza, edino njegov
pogled mi ni najbolj vše^.

Norbert Happ, največji poznavalec divjih prašičev v Nemčiji,
tudi sam lovec, je prepričan: za prekomerno razmnoževanje
divjih prašičev so odgovorni lovci sami. »Neurejene socialne
odnose v populaciji divjih prašičev in nekontrolirano
razmnoževanje je treba pripisati ravnanju lovcev,« pravi
Happ v lovskem časopisu Wild und Hund, 23/2002.

Poplava divjih prašičev je umetno
povzročena: lov povzroča
razmnoževanje divjih prašičev

M

ati narava je vse odlično uredila: vodilne divje svinje
skrbijo za kontrolo rojstev v tropu. Hormoni vodilnih
svinj določajo pripravljenost za parjenje vseh samic v
skupini in preprečujejo, da bi bile oplojene premlade živali.
Merjasci obiščejo trop samo ob paritvi. Če lovci pobijejo
vodilne samice, se socialna struktura tropa poruši: skupina
brez vodstva razrije vrtove in polja in povzroča škodo, zaradi
katere se kmetovalci povsod pritožujejo. Poleg tega mlade
samice zanosijo že pred prvim letom svoje starosti. Prej so imele
divje svinje naraščaj enkrat letno, zdaj kar trikrat. Rezultat vsega
tega je prekomerno razmnoževanje populacije divjih prašičev.

Ogromne količine hrane

L

ovci radi streljajo divje prašiče. Te živali pa so praviloma
pametne, zato jih lovci pred puške zvabijo s hrano. Ta trik lovci
imenujejo »privabljalno krmišče«. In ker bi lovci radi pobili čim
več živali, skrbijo za njihovo prekomerno razmnoževanje tako,
da marsikatero privabljalno krmišče postane kar pravo krmišče.
(Razlika je v tem, da se v privabljalno krmišče nastavi le majhna
količina hrane, ki za ostale živali ni dostopna. Za divje prašiče se
vaba nastavi npr. pod hlode, kjer je druge živali ne morejo doseči.
– op.p.)
Lovski lobi v Nemčiji skrbi za to, da je v mnogih nemških zveznih
deželah to dohranjevanje dovoljeno oziroma, da so predpisi o
količinah za privabljalno krmljenje tako nejasno določeni, da je
kontrola upoštevanja teh norm praktično nemogoča. Ustanova
za raziskovanje in obvladovanje staleža in migracij divjih živali
v Aulendorfu je sporočila, da samo v Baden-Württembergu letno
porabijo 4000 ton koruze za privabljalna krmišča – to je povprečno
100 kg (!) na ustreljenega divjega prašiča, v nekaterih revirjih celo
preko 400 kg! K temu je treba dodati še krmljenje z močnimi krmili
v zimskem času, ki se izvaja v približno enakih količinah, in številna
nelegalna krmišča, ki jih varuhi okolja in nasprotniki lova vedno
znova odkrivajo in prijavljajo nadzornim službam. Prav krmljenje
s koruzo zaradi svoje visoke energetske vrednosti (v nasprotju
z naravno hrano teh živali) spodbuja plodnost mladih svinj in
pospešuje razmnoževanje divjih prašičev. Seveda so lovci vedno
z veseljem pripravljeni zdesetkati njihovo preveč razmnoženo
populacijo.
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Lovci so deležni vedno več kritik in morajo
upravičiti svoj krvavi konjiček

L

ov je danes hobi, konjiček za prosti čas. V svojih lovskih revijah
lovci odkrito priznavajo ubijalsko strast in veselje do plenjenja. Toda
večina prebivalstva dandanes zavrača to morilsko strast. Reprezentativne
ankete v zadnjih letih nedvomno kažejo: 70 do 80 odstotkov Nemcev
kritično gleda na lov in zahteva celo odpravo lova (Viri: GEWIS-Institut
1996 in 2002; EMNID-Institut 2003 in 2004). In zato lovci svoj krvavi
hobi skrivajo pred javnostjo in utemeljujejo, da je lov nujen, sicer bi divji
prašiči opustošili polja in srne pojedle ves gozd …

Kako lahko nekdo kar tako ustreli žival? Lov je dandanes hobi, konjiček za prosti
čas. V svojih lovskih revijah lovci odkrito priznavajo ubijalsko strast in veselje
do plenjenja.

Vir: Freiheit für Tiere, 1/2009, prevod Marina Senčar

Društvo za osvoboditev živali in njihove pravice
Ostrožno pri Ponikvi 26, 3232 Ponikva
Tel.: 03/5763-303, GSM: 031 499 756, internet: www.osvoboditev-zivali.org
Transakcijski račun: 02011-0253228311, email: info@osvoboditev-zivali.org

Ime in priimek:.............................................................................................................................................................................
Datum rojstva: ..............................................................................................................................................................................
Naslov (ulica, kraj, pošta): ...........................................................................................................................................................
Telefon: .........................................................................................................................................................................................
E-mail naslov: ...............................................................................................................................................................................
Izobrazba: ............................................................... Poklic: .......................................................................................................
Dodatna znanja: ............................................................................................................................................................................
(prosimo pišite čitljivo)

Izjavljam, da želim postati član/članica Društva za osvoboditev živali in njihove pravice ter da sem seznanjen/seznanjena s
statusom društva in da ga bom spoštoval/spoštovala.
Opomba:
 za mladoletnike, mlajše od 15 let, morajo pristopno izjavo podpisati tudi starši (zakoniti zastopnik)
 članarina za leto 2009 za zaposlene je 25 €
 članarina za leto 2009 za dijake, študente, upokojence in brezposelne je 15 €
 članarina za leto 2009 za mlajše od 15 let in poslovno nesposobne je 8 €
(Prosimo, da glede članarine obkrožite tisto alinejo v katero spadate)
S podpisom te izjave dovoljujem obdelavo svojih osebnih podatkov za namene informiranja o delu društva
(vabila, akcije, informativno gradivo in drugo).

Datum: ..................................					
Prosim, da:
		
		

Podpis: ..................................

 me obveščate o akcijah, ker ževilm pri njih sodelovati
 želim, da me informirate o akcijah društva in pomembnejšemu dogajanju, vendar ne želim aktivno sodelovati
 ne želim, da me sproti obveščate o aktualnih dogajanjih vendar društvo in njegovo dejavnost podpiram

Moji predlogi:
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
Sporočila želim dobivati
 po pošti
 po elektronski pošti
Izpolnjeno izjavo pošljite po pošti na zgoraj naveden naslov.

Inteligenca ptic
Prizor: prehod za pešce v študentskem naselju nekje na Japonskem. Gruča sivih vran in ljudi
potrpežljivo čaka, da se promet ustavi. Ko se luči na semaforju zamenjajo, ptice priskakljajo na
cestišče in pred stoječe avtomobile spustijo orehe, nabrane na bližnjih drevesih. Ko ponovno zasveti
zelena, ptice odletijo, vozila pa zapeljejo čez orehe in jih strejo. Pri naslednjem prečkanju ceste
se vrane pridružijo pešcem in pospravijo svoj obed. Kadar avtomobili orehe zgrešijo, ptice včasih
ponovno skočijo na cesto in jih premaknejo. Ali pa jih z električnih vodov spustijo prednje.

B

iologi že dolgo vedo, da so ptice iz družine vranov – vrane, krokarji, poljske vrane, srake in kavke – med najbolj bistrimi pticami. Vendar pa je ta izjemen drobec njihovega obnašanja, ki si ga lahko
ogledamo v zaključnem delu TV-oddaje o življenju ptic (Life of Birds),
še posebej pronicljiv prikaz ptičje inteligence.
Na Japonskem vrane na ta način trejo orehe šele od leta 1990. V tem
času so jih pri tem zalotili še v Kaliforniji. Raziskovalci domnevajo,
da so vrane najbrž opazile avtomobile, kako vozijo čez orehe, odpadle
z dreves, ki segajo na cestišče. Že od prej pa so vedele, da se školjke,
spuščene z višine na morsko obalo, zdrobijo in odprejo, in ugotovile,
da to pri orehih zaradi mehke zelene lupine ne deluje. Isto počno tudi
druge ptice, a ne z enako natančnostjo. V gorovju Dardia v Grčiji orli
v velike višave nosijo želve in jih nato spustijo na spodaj ležeče skale.
Tako naj bi svoj konec dočakal tudi eden od očetov grške tragedije, nesrečni Ajshil (525-456 pr. n. št.). Vedeževalec je Ajshilu napovedal, da
bo umrl, ko bo nanj padla hiša, zato se je previdni pisec umaknil v gore,
daleč od naselbin, kjer naj bi bil varen. A ni bil. Orel naj bi bil Ajshilovo
plešo zamenjal za kamen in žival v 'hišici' spustil nanj.

bi bilo ugotoviti, ali se ptice izdelave in uporabe orodja v glavnem naučijo ali je to znanje njihova genetska dediščina. Dokler tega ne vemo,
težko kar koli povemo o njihovi inteligenci, čeprav si lahko mislimo,
da imajo vrane, ki smo jih opazovali, toliko pameti kot pač vrane na
splošno.« Woodpecker finch, vrsta ščinkavca z Galapagosa, je še en
izdelovalec dovršenih orodij. Vejico odlomi, jo oblikuje v želeno velikost in z njo beza žuželke izpod drevesne skorje. Neki drugi ščinkavec,
Cactus finch, se je samo z opazovanjem iz kletke prav tako naučil te
spretnosti. Učitelj je pomagal učencu tako, da mu je podal že izdelano
koničasto orodje.

Vrana ima najboljši spomin
med vsemi živalmi

Z

nanstveniki se že desetletja prerekajo, ali divje živali, vključno s
pticami, izkazujejo resnično inteligenco. Nekateri so še vedno prepričani v edinstvenost človekovega uma, medtem ko naj bi bile živali
zmožne samo najpreprostejših miselnih procesov. Vendar nova generacija znanstvenikov verjame, da lahko živali, vključno s pticami, probleme rešujejo z instinktivnim dojemanjem, vpogledom, in se tako kot
človeški otroci učijo iz zgledov. Uporabljajo lahko celo smiselni govor.
Nekatere med njimi imajo presenetljivo dober spomin. Vrsta severnoameriške vrane, the Clarke's nutcracker, ima morda najboljši spomin
med vsemi predstavniki živalskega sveta. V novembru v treh tednih
nabere do trideset tisoč borovih semen, ki jih nato skrbno zakoplje na
območju dvesto kvadratnih milj. V naslednjih osmih mesecih ji jih uspe
odkopati preko 90 odstotkov, tudi ko so semena pokrita z debelo snežno odejo. Na pacifiškem otoku Nova Kaledonija znajo vrane izdelovati orodje in ga uporabljati, kar je sposobnost, ki se lahko primerja s
sposobnostmi paleolitskega človeka. Novozelandski biolog dr. Gavin
Hunt je tri leta opazoval ptice. Ugotovil je, da uporabljajo dve vrsti
orodij, podobnih kavlju, s katerima globoko iz drevesnih debel bezajo
ličinke. Tudi druge ptice in nekatere primate so videli pri nabiranju hrane uporabljati predmete. Nenavadno pa je, da vrane orodje celo izdelujejo. Kljune uporabljajo kot škarje ter iz vejic oblikujejo kavlje, iz trdih
usnjatih listov pa izdelujejo bodeče, nazobčane 'grablje' ali 'glavnike'.
In po uporabi orodja ne zavržejo, temveč ga prenašajo od enega do
drugega mesta nabiranja. Znanstveniki še vedno razpravljajo o tem, kaj
vedenje, ki smo ga lahko videli na televiziji, sploh pomeni. Človekova
uporaba orodja je glavni pokazatelj njegove inteligence. Je to spretnost,
pridobljena naključno? So vrane pridobile sposobnost izdelave orodja s poskusi in napakami, ne z načrtovanjem? Ali pa je vrana s svojo
sposobnostjo prilagajanja in izkoriščanja cele vrste naravnih virov in
habitatov bližja človeku kot katero koli drugo bitje? Doktor Hunt je, ko
je delal na univerzi Massey na Novi Zelandiji, o svoji raziskavi povedal
naslednje: »O vedenju vran v povezavi z orodjem ostaja še vrsta vznemirljivih vprašanj, na katera bo treba najti odgovore. Najpomembneje
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Vrane spadajo med najbolj inteligentne živali nasploh.

Srake prepoznajo kukavičja jajca

V

časih je preživetje ptičje vrste odvisno prav od sposobnosti hitrega učenja. Ptice morajo biti zmožne v svojem gnezdu prepoznati
kukavičje jajce in ga izvreči ali pa gnezdo zapustiti in začeti na novo.
Na Japonskem je navadna kukavica pred časom odkrila novega, nič hudega slutečega gostitelja, modro srako. Valeči se kukavičji mladiči so iz
gnezda izrinjali svoje polbratce in polsestrice in posledično je drastično
upadla populacija srak. Deset let kasneje pa so se srake začele boriti za
svoj obstoj. Naučile so se, kako prepoznati tuja jajca in v nekaj letih se
je njihovo zavračanje kukavičjih jajc početverilo. Hitrost, s katero so
spremenile svoje vedenje, je biologe osupnila.
Še en znak inteligence, za katerega se misli, da ga večina živali ne premore, je zmožnost zapletenega, smiselnega komuniciranja. Delo profesorice Irene Pepperberg z univerze v Arizoni, Tucsonu, je pokazalo,
da je splošno pojmovanje o papagajih kot razmišljanja nezmožnih mimikih napačno. Ujeti sivi afriški papagaj Alex je eden izmed številnih
papagajev vrste makao, za katere zdaj mislimo, da premorejo inteligenco in čustveno zrelost 3 do 4 leta starega otroka. Pod skrbništvom
profesorice Pepperberg je papagaj osvojil besedni zaklad več kot 100
besed. Lahko je imenoval barve in oblike in jih, kot se je zdelo, tudi
smiselno uporabljal. Naučil se je imena več kot 35 predmetov; ve, kdaj
uporabiti izraz »ne« in fraze, kot so »pridi sem«, »želim si …« in »rad
bi šel v…«.

Ptice uporabljajo inteligenco
za dobrobit skupnosti

K

Nekateri papagaji so zmožni osvojiti besedni zaklad več kot sto besed.

Novozelandske vrane znajo
prepevati v različnih narečjih

S

posobnost ptice, da razume ali govori jezik druge ptice, je lahko
zelo dragocena. Novozelandske gololične vrane, škorcem podobne ptice, po več let bivajo na istem območju. Prepevajo v različnih narečjih, ki se prenašajo naprej skozi generacije. Ker so nova
območja, primerna za naselitev, redka, mladi samci nenehno oprezajo za ovdovelimi samicami, da bi se naselili v njihovem okolišu. Ko
preletavajo gozd, se naučijo pesmi v različnih 'narečjih', tako kot se
mi naučimo jezika ali razvijemo regionalno govorico. Kadar samec,
ki si lasti nek okoliš, pogine, lahko nov mlad samec v pičlih desetih
minutah zavzame njegovo mesto in začne nemudoma prepevati v
lokalnem narečju.

ljub vsemu pa znanstveniki verjamejo, da živali k razvijanju
svoje inteligence ne silijo fiziološke potrebe, temveč življenje
v skupnosti. Zapletenost takšnega življenja zahteva višjo stopnjo
inteligence. Ptice iz družine vran in papagaji pa tudi delfini in
šimpanzi spadajo skupaj z ljudmi med visoko družabna in pametna
bitja. Nekateri krokarji inteligenco nedvomno uporabljajo v dobro
cele jate. V Severni Ameriki vzpostavijo stik z drugimi krokarji,
da jim sporočijo, kje se nahaja truplo poginule živali. V ostrih zimskih mesecih so se sposobni prehranjevati z mrhovino večjih sesalcev, kot so losi. Ptice ponoči skupaj počivajo na drevesu, kamor
so malo pred sončnim zahodom hrupno priletele iz vseh smeri, naslednje jutro ob svitu pa v brezhibno usklajenih skupinah zapustijo
počivališče, pri čemer se nekajkrat oglasijo z glasnim krakanjem
in nato še z gaganjem. Letijo morda v smeri, ki jo izbere ptica,
ki je prejšnji dan odkrila truplo živali.Ta ptica vodi ostale k svoji
zalogi hrane in odkritje deli z vso jato. Krokarji delijo informacije
o svojih odkritjih zato, ker so poginule živali redke in jih je težko najti.Več oči pa ima več možnosti, in ko do takšnega odkritja
pride, se informacija o lokaciji posreduje naprej. Čeprav je treba
potem mrhovino deliti z več posamezniki, pa močno sneženje in
tveganje, da si jo prilastijo drugi sesalci mrhovinarji, pomeni, da
ena ptica ali njih majhna skupina v nobenem primeru ne bi uspela
pojesti cele zaloge. Domneva se, da nekatere ptice na pomoč pri
razkosanju mrhovine pokličejo tudi druge plenilce, npr. volkove,
ki truplo odprejo in pticam omogočijo lažji dostop. Afriški medosledec, African Honeyguide, k čebeljim gnezdom zvabi jazbece,
hrani pa se z ostanki. Svoje usluge ponuja tudi ljudem, skoraj tako
kot plačani zaposleni. Ptica s klicanjem in letanjem naprej in nazaj
sporoča lokalnim plemenom lokacijo čebeljega satovja in je nato
za svoj napor nagrajena z deležem plena.

Inteligenca ptic – če predpostavljamo, da znanstveniki priznavajo
njen obstoj – ni omejena le na ptice, ki jih imamo od nekdaj za bistre. V nedavnih poskusih, opravljenih na univerzi v Cardiffu v Veliki Britaniji, je golob prepoznal komaj opazne razlike med abstraktnimi risbami, ki jih niso opazili niti študentje umetnosti. Ugotovil
je celo, da Picasso ni enak Monetu. Zdi se, da poizkus prikazuje
sposobnost golobov, da v svojih glavah ohranijo koncepte ali ideje.
Vizualni koncept je bil za goloba v tem primeru Picassov slikarski
slog.
Nekatere ptice naj bi se celo inteligentno igrale. Novozelandskega
papagaja vrste kea so posneli, ko je na avtomobilih kljuval in trgal
proč sicer neužitne brisalce. Mladi papagaji te vrste pa so znani po
tem, da - podobno kot nekdo v šali pritisne na zvonec in steče proč na strehe hiš spuščajo kamne, da bi ljudi zvabili ven.
Kavko z imenom Jack je vzgojil producent filmov o divjih živalih
John Downer. Takoj ko je Jack odrastel, so ga spustili v naravo.
Vendar ni mogel zdržati proč od doma. »Popolnoma so ga prevzeli
telefoni,« pravi Downer. »Zna vključiti zvočnik in tipko za ponovno klicanje. Nekega dne smo prišli v pisarno in ga zalotili, kako se
'pogovarja' z lokalnim turističnim agentom.« Jack tudi rad prileti
na ogledalo avta, kadar vidi, da se namerava z njim kdo odpeljati.
Na njem sede se obrača v vetru in s sklonjeno glavo jadra z zračnim tokom, dokler ne dosežemo hitrosti 50 km/h. Takrat omaga.
Kot za vse kavke, je tudi za Jacka značilna velika raznolikost in
inteligenca. Ker se je prisiljen hraniti zelo raznovrstno, nenehno
raziskuje.

Nekatere ptice ob smrti svoje partnerke ali partnerja tudi žalujejo.

Seveda pa se tudi v svetu ptic najdejo »ptičji možgani«. Nekatere med njimi zgradijo tri gnezda za tremi luknjami pod istim
cvetličnim loncem, ker si ne zapomnijo, katera je prava, in druge
napadajo svoj lastni odsev. Havajska goska se tako malo zaveda
nevarnosti kot dojenček, ki se plazi po robu nezavarovanega nebotičnika. Na Havajih se namreč te goske same približajo že prej
opaženemu mungu in se pustijo napasti. Stopnja inteligence se od
ptice do ptice razlikuje, nobena pa ni zares neumna. Vsaka generacija ptic ima, ko zapusti varno zavetje staršev in postane samostojna, prirojene genetske informacije, ki ji bodo pomagale preživeti v
zunanjem svetu, kot tudi spretnosti, ki se jih je naučila od staršev.
Nikoli se ptice ne bi ohranile skozi evolucijo brez določene stopnje
prirojene bistrosti. Gre le za to, da je nekatere med njimi pač premorejo več kot druge.
Vir: http://www.pbs.org/lifeofbirds/brain/index.html,
prevod: Nevenka Žužek Likar
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Škandal v avstrijski masovni reji živali

Pekel za prašiče

V Avstriji vsako leto zakoljejo preko 5 milijonov prašičev – visoka številka, če upoštevamo, da ima
ta alpska republika le 8 milijonov prebivalcev. Večina potrošnikov ne ve, v kakšnih pogojih morajo
živeti ti prašiči, dokler jih pri starosti okrog šestih mesecev ne zakoljejo.

S

pomladi 2008 so v javnost prodrli šokantni posnetki iz spodnjeavstrijske farme prašičev pitancev, poslani društvu za zaščito živali
RespekTiere (v prostem prevodu: »Spoštujem živali«, op.p.) in še dvema drugima avstrijskima društvoma za zaščito pravic živali. Fotografije
in videoposnetek so prikazovali prašiče, ki so se drenjali na premajhnem prostoru. Kasneje se je izkazalo, da je bil hlev samo »prenapolnjen«. Nekatere živali so ležale mrtve, videti je bilo tudi umirajoče
prašičke, ki so jih pri živem telesu obžirali njihovi sotrpini. Ta tako
imenovani kanibalizem se pri prašičih pojavi zaradi ujetništva, teme,
smradu, prostorske stiske in stresa kot tudi onemogočanja vsakršne aktivnosti (npr. ritja po slami). V drugem hlevu je vegetiralo več odraslih
prašičev v vsega pomilovanja vrednem stanju, z ogromnimi ranami po
trupu in nogah. Lastnik farme, veterinar mag. Entenfellner, se je kasneje izgovarjal, da je šlo za hlev za bolne živali.

Lastnik farme, veterinar, je bil vmešan že v
škandal z zdravili

L

astnik farme, mag. Entenfellner, za avstrijske zaščitnike živali ni
neznanec. Poleg svoje farme prašičev ima tudi veterinarsko ambulanto in oskrbuje ostale farme. Pred nekaj leti sta ga vzela pod drobnogled pravosodje in tisk, ker so bile na farmah, ki jih oskrbuje, odkrite
velike količine nelegalnih zdravil.
Mag. Entenfellner po vsej Avstriji in tudi v Nemčiji predava o reji
prašičev, obenem pa se v njegovih lastnih hlevih odigravajo strašni prizori, ko se prašiči v temnih hlevih požirajo med seboj in se z za pest
velikimi razjedami vlačijo po rešetkastih tleh.

Zaščitniki živali so zasedli prizorišče groze,
dokler niso prišli policisti in veterinarski inšpektor

Č

lani društva RespekTiere so bili prepričani, da samo prijava ne bo
zalegla – teh je bilo v zadnjih letih že veliko. Zato so spontano
demonstrirali pred farmo s trdnim namenom zapustiti prizorišče šele,
ko bodo prišli policisti in veterinarski inšpektor.
Policija je bila na prizorišču zelo hitro, veterinarski inšpektor pa se je
pojavil šele po treh urah. Dovolj časa, da so delavci farme hleve uredili.
Reporter, ki je smel za hip pokukati v hleve, je povedal, da so delavci
trosili slamo po prehodih. Slama? Takšne stelje te živali najbrž dotlej
niso videle.

Dramatične razmere –
ker je cena svinjskega mesa prenizka?

P
Masovna reja prašičev v Avstriji: neusmiljeno mučenje prašičev – in to kljub dejstvu, da ima Avstrija enega najsodobnejših zakonov o zaščiti živali! Iz posnetkov
je društvo RespekTiere sestavilo video, ki je dostopen na www.youtube.com/respektiere (Schweinehalteskandal). Več informacij na www.respekTiere.at.

Entenfellnerjeva farma je bila dobavitelj trgovske verige REWE, ki je
to meso prodajala pod znakom kvalitete »Bauernhof-Garantie«. Društvo RespekTiere je pristojne za nadzor kvalitete izdelkov v REWE
seznanilo z nevzdržnimi razmerami na farmi. In uspelo. 9. in 10. maja
2008 je tisk objavil: »Hude nepravilnosti: REWE GROUP Avstrija je
črtal farme za pitanje prašičev s seznama dobaviteljev«.
Vendar, kako je takšen škandal sploh mogoč? Avstrija ima od leta 2005
dalje zelo hvaljen zakon o zaščiti živali, ki velja celo za najsodobnejšega v Evropski uniji. Zakon ščiti življenje živali in prepoveduje ubijanje
brez utemeljenega razloga. Po vsej državi velja prepoved baterijske reje
in reje živali na privezu. Postavljena je bila pravna zaščita za živali:
varuh pravic živali lahko zastopa pravice živali enako kot odvetnik pravice ljudi. Poleg vsega pa je v Avstriji zakon o zaščiti živali že 4 leta
na stopnji ustave.
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reiskava veterinarskega inšpektorja je dala naslednje rezultate: dve
živali je bilo treba milostno usmrtiti, pri eni je odkril nagrizen rep.
Povečano število živali v hlevih naj bi bilo samo prehodno stanje. Ker
je bila cena svinjskega mesa v času preiskave zelo nizka, naj bi bil to
nujen gospodarski ukrep.
Vendar pa so bile razmere tako dramatične, da tudi dobre zveze Entenfellnerju niso več pomagale. Med 200 in 300 prašičev so v naslednjih
dneh odpeljali. Torej je bilo na že tako minimalnem prostoru za rejo
prašičev, kot ga določajo predpisi, natlačenih več sto živali preveč.

Kdaj bo zadoščeno pravici?

Š

tirje zaščitniki pravic so bili kaznovani s 70 € globe zaradi nenajavljene demonstracije. Ta demonstracija se je odvijala 24. 4. 2008
pred Entenfellnerjevo farmo prašičev pitancev, potem ko so zaščitniki
živali prejeli šokantni fotomaterial s prav te farme. Posnetki in video
so bili istočasno predani pristojnim organom, veterinarski zbornici in
javnemu tožilstvu. Obsojen pa Entenfellner doslej še ni bil.
Vir: Freiheit für Tiere, 1/2009, prevod Marina Senčar

Vegetarijanci so bolj zdravi!

Uživanje mesa, klobas in rib je dejavnik
tveganja za mnoge bolezni
Meso vpliva na pojav sladkorne bolezni: visok vnos nasičenih
maščobnih kislin lahko vodi v odpornost na inzulin in pospeši nastanek
sladkorne bolezni. Na splošno živila živalskega izvora vsebujejo veliko
nasičenih maščobnih kislin.
Meso povzroča prekomerno telesno težo: nasičene maščobne kisline
prispevajo k pojavu prekomerne teže, ki je dejavnik tveganja za bolezni
srca in ožilja, srčni infarkt, možgansko kap in motnje prekrvavitve.
Meso škodi kostem: izdelki iz mesa v povprečju vsebujejo več fosforja
kot kalcija. Presežek fosforja nad kalcijem povzroča izločanje kalcija
iz kosti. Študije dokazujejo povezavo med visokim vnosom fosforja s
hrano in povišanim rizikom za osteoporozo in zlom kosti.
Meso povzroča vnetja in bolečine: živila živalskega izvora vsebujejo
veliko arahidonske kisline. Iz nje nastanejo snovi, ki povzročajo vnetja.
Rezultat so lahko nevrodermatitis, vnetje črevesja, astma, artritis,
artroza in revmatizem.

Meso vpliva na pojav srčnega infarkta in arterioskleroze: uživanje mesa
poveča vnos železa in je nevaren vir prostih radikalov, ki poškodujejo
žile. Še posebno pri moških poveča možnosti za srčni infarkt.
Meso vpliva na pojav raka: ameriški zvezni inštitut za zdravje je
leta 2001 potrdil, da uživanje mesa poveča tveganje za pojav raka.
Študija univerze Minnesota, ki je bila objavljena septembra 2002,
je pokazala, da uživanje pečenega rdečega mesa pospešuje nastanek
raka na trebušni slinavki. Dolgoletna evropska študija o prehrani
EPIC je leta 2006 dokazala, da ljudje, okuženi s heliobakterijo, ki
jedo veliko mesa, petkrat pogosteje obolijo za rakom na želodcu. Med
ljudmi, ki umrejo za rakom, je rak na želodcu drugi najpogostejši
vzrok smrti. Študija Ontario Cancer Institute je potrdila povezavo
med uživanjem mesa in rakom na dojki. Študija nemškega centra za
raziskave raka je pokazala, da je smrtnost med vegetarijanci izredno
majhna. Kdor želi zdravo živeti, naj se torej raje odpove mesu.
Vir: Freiheit für Tiere, št. 1/2009, prevod: Martin Vrečko

Masovna živinoreja vpliva
na podnebne spremembe
To lahko spremeni samo drastično zmanjšanje proizvodnje govejega mesa. Do tega
sklepa je prišla organizacija za zaščito potrošnikov Foodwatch na podlagi obsežne
študije, ki jo je izvedel Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW). Za
vpliv na podnebje so odločilne prehranske navade, namreč koliko govejega mesa
in mlečnih izdelkov posameznik zaužije.
Za proizvodnjo 1 kg govedine se porabi 16-krat toliko vode kot za proizvodnjo
1kg pšenice.
John Anthony Allan s King's College v Londonu je bil med prvimi, ki je opozoril
na povezavo med prehrano in preskrbo z vodo. Izračunal je, koliko več vode je
potrebno za proizvodnjo različnih živil: medtem ko je za 1 tono žita dovolj 1.000
ton vode, je za tono govedin potrebno kar 16.000 ton vode. Da bi izpostavil to
skrito porabo vode, je Allan izumil koncept »virtualne vode«. Konec avgusta
2008 so ga v Stockholmu odlikovali s svetovno nagrado za vodo. V intervjuju za
Süddeutschen Zeitung je izjavil naslednje:

Del intervjuja z
Johnom Anthonyjem
Allanom, izumiteljem koncepta
»virtualne vode«
o povezavi med
prehrano in porabo vode:
SZ: Kaj pomeni vaš koncept za porabnika?
Allan: Poskusil bom provocirati z vprašanjem:
Ste 2,5-kubični ali 5-kubični človek? Pojeste
hrano, za pridelavo katere je dnevno potrebno
5000 litrov vode? To počnete, če jeste veliko
mesa. Vaš osebni vodni odtis je potem večji.
Razlika med 2500 in 5000 litri je ogromna,
še posebej, če imamo v mislih dejstvo, da na
dan porabimo le 150 litrov za pitje, umivanje
in pranje. Največja poraba vode se torej
skriva v hrani.
SZ: Še vedno jeste meso?
Allan: V zadnjih letih sem se naučil, da je na
to vprašanje treba odgovoriti s čisto vestjo.
Ne, sem vegetarijanec. Vidite, možno je
spremeniti prehranske navade in sploh ni
neprijetno.
Vir: Süddeutsche Zeitung, 21. 8. 2008
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Adijo meso:
Živite bolj zdravo in pustite živali živeti
Dioksin in poliklorirani
bifenili pri polenovkah

V Nemčiji imajo še vedno težave
s pokvarjenim mesom

Od julija 2008 so trikrat povečali dovoljeno mejno vrednost dioksinov in polikloriranih bifenilov v
jetrih polenovk (trsk): Dovoljeno vrednost so povečali iz 8 na 25 pikogramov na gram. Razlog:
Nizka poraba izdelka na osebo. Dovoljena vrednost je bila prilagojena zato, da proizvajalcem
ni potrebno vzeti produktov iz prodaje.

Pokvarjen kebab, škandal z divjačino, pokvarjene klobase, odvratna perutnina: V nemških časopisih vedno znova naletimo na škandale s pokvarjeno hrano. Komisija za kontrolo prehrane je
leta 2007 v kategoriji 'meso, divjačina in perutnina' zavrnila 21,3 odstotkov testiranih produktov.
S tem so mesni proizvodi pri komisiji za kontrolo
prehrane zopet pri vrhu seznama pokvarjenih izdelkov.

D

ioksini in poliklorirani bifenili so strupeni in lahko povzročajo
raka. Organizacija za zaščito potrošnikov Foodwatch
je že zgodaj poleti leta 2007 testirala vsebnost dioksinov in
polikloriranih bifenilov v ledvicah polenovk. Vsi testi so pokazali
preseženo vrednost takratne dovoljene vrednosti 8 pikogramov na
gram. Več trgovskih verig je vzelo artikle s polic šele po javnem
pritisku s strani Foodwatcha. Živilski lobiji so si nato prizadevali
za ponovno ocenitev mejne vrednosti in bili pri tem uspešni.
Nemški inštitut za ocenjevanje tveganj (BfR), katerega
strokovnjaki svetujejo zvezni vladi, je lahko nato le nemočno
reagiral na zvišano dovoljeno vrednost. To je storil tako, da je
svetoval potrošnikom, da naj na dva meseca zaužijejo največ eno
konzervo, to je 150 gramov, trskinih jeter. Kot razlog pa je bilo
navedeno preventivno varovanje zdravja.

Bo prepoved mesne moke preklicana?
Se bo BSE vrnila na nemške krožnike?
Ker je mesna moka glavni osumljenec za bolezen BSE, je za krmiljenje domačih živali in tudi
za izvoz od leta 2000 v EU strogo prepovedana.
Nemčija in EU nameravata to prepoved omiliti.

RZREZKI SO "OUT"!

azlog:
živalsko
moko kmetje nadomeščajo pretežno s sojo. Soja,
A STA
ŽE SLIŠALA?
ki jo pridelujejo poceni ponudniki iz tujine, je pretežno pridelana
z gensko manipulacijo. Za genetsko spremenjene organizme velja v
EU strogo omejena uporaba. Alternative za mesno moko in genetsko
modificirane soje, ki sta vir beljakovin za govedo, prašiče in perutnino
pa so drage in dostopne v omejenih količinah. Iz tega razloga se
nemško združenje kmetov boji, da bo produkcija svinjskega mesa v
naslednjih dveh letih padla za 35 odstotkov. Predsednik bavarskega
kmetijskega združenja Sonnleitner poziva zvezno vlado, da odpravi
prepoved uporabe mesne moke, če je mogoče vsaj za prašiče in
kokoši. Na pozitiven odziv je naletela ta prošnja pri ministru za
kmetijstvo Horstu Seehoferju. Maja 2008 je Seehofer dejal: 'Zavzel
se bom za to, da omilimo situacijo glede mesne moke vsaj pri živalih,
A STA ŽE SLIŠALA?
ki niso prežvekovalci.' To pomeni: Mesna moka bi bila zopet v
ZREZKI
SO Če"OUT"!
prehranjevalni verigi.
bo mesna moka zopet uradno v obtoku bo
to pripeljalo do tega, da jo bodo, ker je bogat vir beljakovin, poskušali
zopet neopazno dodajati krmi za govedo. Dejstvo, da je nezakonito
ravnanje težko nadzorovati zlasti v mesnem sektorju, dokazujejo
številni škandali s pokvarjenim mesom. Če bo prišlo do preklica
prepovedi uporabe mesne moke, lahko računamo, da se bo povečalo
število pojavitev BSE-ja. To pa ima lahko smrtonosne posledice, kajti
Kreuzfeld-Jakobova bolezen se pri ljudeh konča s smrtnim izidom.

26

OSVOBODITEV ŽIVALI - april 2009

S

svežim mesom se zaradi konkurenčnih cen na trgu za meso
zasluži le še zelo malo. V nasprotju s tem pa je možno z
nelegalnimi odpadki iz klavnic zaslužiti milijone. V Nemčiji se
pridela vsako leto približno 2 000 000 ton klavniških odpadkov,
kar je ena tretjina celotne klavniške teže. Skušnjave po nelegalnem
trgovanju z odpadki iz klavnic so velike, kar je očitno zaradi vedno
novih škandalov s pokvarjenim mesom.
To je razlog, da zvezne države zahtevajo kar najbolj razširjeno
označevanje odpadkov z barvo, gospodarstvo pa hoče označevanje
čim bolj omejiti. Ministrstvo za kmetijstvo načrtuje, da se bodo
morali označevati le izdelki, ki jim je pretekel rok, ki so se
poškodovali ali pa se niso prodali.

Predsednik Medvladnega
odbora za podnebne spremembe (IPCC)
svetuje: Jejte manj mesa in pomagajte
okolju.
Ozadje: Svetovna proizvodnja mesa ustvarja 5
odstotkov več toplogrednih plinov kot transportni
sektor.

S

Rešimo naš planet...
grižljaj za grižljajem

vetovna proizvodnja mesa je odgovorna za 18 odstotkov
celotne proizvodnje toplogrednih plinov in je s tem pet
odstotkov pred transportnim sektorjem: Na to dejstvo želi opozoriti
predsedujoči IPCC-ja Rajendra Pachauri in s tem ljudem svetovati,
naj jedo manj mesa in s tem prispevajo svoj delež k varstvu okolja.

Rešimo naš planet...
grižljaj za grižljajem

Cerkev podpira poskuse na živalih
Evangeličanska cerkev je v Hannovru odobrila prodajo svojega zemljišča farmacevtskemu koncernu Boehringer Ingelheim, ki namerava zgraditi raziskovalni center, v katerem bodo od leta 2011 dalje izvajali poskuse na živalih.

Prebivalci stanovanjske soseske na tem področju ostro nasprotujejo
tem načrtom, zaščitniki živali pa so proti načrtovanemu centru za
poskuse na živalih priredili v središču Hannovra tudi demonstracije.
Kot so sporočili z oddelka za informiranje pri evangeličanskoluteranski deželni cerkvi v Hannovru, prodaja zemljišča naj ne bi
bila v nasprotju s poslanstvom cerkve oziroma njenimi interesi.
Kako, prosim? Okrutni poskusi na živalih torej niso v nasprotju s
cerkvenimi interesi? Kakšen življenju sovražen nauk pa je to?

Cerkveni blagoslov poskusom na živalih
Hanovrski škandal pa ni osamljen primer. Junija 2005 sta
evangeličanska duhovnica in katoliški pastoralni referent v
ekumenski božji službi blagoslovila novo odprti center za poskuse
na živalih v okviru univerze Erlangen.
Tudi katoliška cerkev je poznana po svojem do živali sovražnem
ravnanju. Papež Janez Pavel II. je leta 1985 v svojem govoru pred
biologi dejal: »Gotovo je, da so bile živali ustvarjene zato, da jih
človek uporablja, kar pomeni, da jih lahko uporabljamo tudi za
poskuse.« V katekizmu katoliške cerkve pa piše: Bog je dal živali v
oblast človeku, ki ga je ustvaril po svoji podobi. (…) Medicinski in
znanstveni poskusi na živalih so etično dopustni.

Cerkev in varstvo živali: črno poglavje
Pred nekaj leti se je profesor teologije, prof. dr. teol., častni doktor
Erich Grässer, upokojeni redni profesor za novi testament na
univerzi v Bonnu, jasno izrazil: »Kaj je s cerkvijo in poskusi na
živalih? Glede tega bom zelo jasen. Ko se bo nekoč pisala zgodovina
naše Cerkve, potem bo tema »Cerkev in varstvo živali« v dvajsetem
stoletju predstavljala prav tako črno poglavje kot tema »Cerkev in
sežiganje čarovnic« v srednjem veku.

Cerkev je izdala nauk Jezusa iz Nazareta
Jezus je prišel tudi za živali. To je bilo jasno že ob njegovem rojstvu
v betlehemskem hlevu. V svojem življenju se je za živali zavzemal
tudi z dejanji. V Bibliji se je še ohranil zapis o tem, kako je trgovce
daritvenih živali z bičem nagnal iz templja. Jezusove besede »kar
ste storili najmanjšemu izmed mojih bratov, to ste storili meni«
veljajo tudi za živali.

rimske cerkvene oblasti in političnih sil. Cesar Konstantin I. je zaradi
teženj po oblasti podpiral krščansko cerkev, ji dal versko svobodo
in nazadnje leta 380 ta nauk razglasil za državno religijo. Kristjani,
ki so bili po svojem prepričanju pacifisti, so bili z grožnjami in
mučenjem prisiljeni, da so se vojskovali za Rim. Kdor ni želel
uživati mesa, so mu po odredbi cesarja Konstantina v grlo vlivali
tekoči svinec. Prvotno krščanstvo je bilo s tem domala iztrebljeno.
Tako je bilo takratnemu duhu časa potrebno prilagoditi tudi
evangelije. V ta namen so bili postavljeni t.i. correctores. Namerne
ponaredbe so se dogajale posebej v času po koncilu v Niceji.

Prikrita ljubezen Jezusa do živali
Veliko tega, kar je Jezus iz Nazareta učil, je ostalo skrito v apokrifnih
spisih – zvitkih, ki niso bili vključeni v Biblijo.
V Jezusovem evangeliju, apokrifnem poročilu o Jezusovem življenju,
lahko beremo: »Resnično povem vam, v ta svet sem prišel zato, da
odpravim vse krvave daritve in uživanje mesa živali in ptic, ki jih
ljudje koljejo.« Ali pa: »Nekega dne, ko je Jezus končal svoj govor,
se je zgodilo, da mu je mladenič prinesel žive kunce in golobe, da
bi jih zaužil s svojimi učenci. Jezus je mladeniča ljubeče pogledal
in mu dejal: Dobro srce imaš in Bog te bo razsvetlil, toda ali ne veš,
da je Bog na začetku dal človeku za hrano sadeže zemlje in ga s
tem ni naredil slabšega od opice, ali od vola, od konja ali ovce, da
bi moral ubijati svoje sostvaritve in uživati njihovo meso in kri.«
(Das Evangelium des vollkommenen Lebens, Humata Verlag, Bad
Homburg – knjiga je prevedena iz angleščine The Gospel of the Holy
Twelve, G.J.R. Owseley, v slovenščino prevoda še ni. op. prev.)
Te besede so nedvoumne. Pravo krščanstvo pomeni spoštovanje
vsega življenja in zapoved Ne ubijaj! se nanaša tudi na ubijanje
živali. Poskusi na živalih so prav posebno kruta oblika ubijanja ter
povsem nepotrebni. Že dolgo vodilni strokovnjaki medicine namreč
opozarjajo, da izsledki pridobljeni s poskusi na živalih, na človeka
niso prenosljivi.
Vir: Freiheit für Tiere, št. 1/2009, prevod: Gretta Mikuž Fegic

Cerkev je že stoletja sovražna do živali, čeprav so bili Jezus in prvi
kristjani vegetarijanci. To je sicer vedel tudi cerkveni oče Hieronim,
ki je, kot je znano, sestavil Biblijo. Takole piše: »Uživanje živalskega
mesa je bilo do vesoljnega potopa nepoznano, toda po potopu so
nam vlakna in zaudarjajoči sokovi živalskega mesa zamašili usta
... Ko se je dopolnil čas, se je pojavil Jezus Kristus, ki je ponovno
spojil konec z začetkom, tako da nam danes ni več dovoljeno jesti
živalskega mesa.« (Hieronimus, 331-420, Adversus Juvinianum I,
18)
Nauk o Jezusovi ljubezni do živali v Biblijo ni bil vključen. Ko je
Hieronim pred približno 1600 leti po naročilu papeža izdelal prvi
obsežni prevod Biblije, je bil pod velikim pritiskom nastajajoče
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INTERVJU - MIRO CERAR

Blaginja Slovenije bo večja, če bomo začeli
resnično spoštovati živali
V preteklosti smo že pisali o nekaterih znanih Slovencih, ki so prenehali jesti živali. Tokrat
je o vegetarijanstvu in pravicah živali s pravnega vidika spregovoril prof. dr. Miro Cerar,
univ. dipl. prav., izredni profesor na ljubljanski Pravni fakulteti in predstojnik Katedre za
teorijo in sociologijo prava.
Kdaj in zakaj ste postali vegetarijanec?
Vegetarijanec sem približno 14 let. Pred tem sem se nekaj let postopno seznanjal s tem, kako mora človek na poti samouresničitve opustiti nasilje ter
razviti sočutni in prijateljski odnos do vsega stvarstva, torej tudi do živali.
Sem torej vegetarijanec iz prepričanja, pri čemer pa sem strpen do vsakogar, ki tega ne razume ali ne odobrava. Če naj nekdo postane vegetarijanec,
se mora sam dokopati do spoznanja, da je to nekaj pozitivnega. Prisila v
tem pogledu ni na mestu. Sicer pa to, da je nekdo vegetarijanec, še nikakor
ne pomeni, da je na splošno kaj boljši ali slabši od drugih. Naše življenje in
zavest se namreč izražata skozi neštete misli, občutja in ravnanja, zato moramo pri presoji razvojne stopnje človeka upoštevati vse to in ne le enega
ali nekaj segmentov.
Vi ste strokovnjak za pravo. Kako bi po vašem mnenju lahko izboljšali
položaj živali v Sloveniji, tudi na pravnem področju?
Pravne norme so na eni strani izraz naših kolektivnih moralnih, običajnih,
ekonomskih, političnih, religioznih in drugih želja in interesov, po drugi
strani pa te norme povratno vplivajo na te naše želje in interese. Vendar
pa se moramo zavedati, da je pravo v pretežni meri sredstvo oziroma
oblika, skozi katero se izraža širša družbena kultura, ki skupno zajema
omenjene želje in interese. Če ta kultura v pretežni meri še ni dosegla stopnje, ko bi ljudje zmogli in znali biti dovolj sočutni do živali ali denimo
rastlin, potem bo tudi pravo živali in rastline obravnavalo neustrezno, na
primer brezčutno. Zakaj to pripovedujem? Zato, ker z zakoni in drugimi
pravnimi akti ni mogoče bistveno izboljšati položaja živali, dokler bodo
ti pravni akti pretežno izraz človeške nevednosti in negativne naravnanosti do živali. Najprej moramo ljudje dojeti, da je vsaka bolečina, ki jo
prizadenemo živalim, resnično bolečina, in da je to hkrati tudi bolečina
vseh nas, vsega stvarstva. Na to je treba opozarjati predvsem doma, v šolah, v verskih skupnostih, na javnih prireditvah, preko medijev, interneta
itd. Potem pa je seveda smiselno tudi z zakoni ter z upravnimi in sodnimi
odločbami uveljaviti kakšno radikalnejšo novost, predvsem v smeri nadaljnjega omejevanja mučenja in podcenjevanja živali. Treba se je zavedati, da lahko pravo ljudi bistveno spremeni le tam, kjer so bila že poprej
v družbi posejana zrna spoznanja o nujnosti takšne spremembe. Če pravo
na določeni stopnji družbenega razvoja od ljudi zahteva bistveno preveč,
prinese to več problemov kot rešitev. Kljub temu pa, kot rečeno, mora
pravo tu in tam tudi bistveno prestopiti svoje pretežno konzervativne
okvire in uveljaviti kakšno pozitivno in naprednejšo vrednoto.

Na trpljenje živali bi morali opozarjati tudi v šolah, doma, na javnih prireditvah,
v verskih skupnosti.
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Če bi vi pisali Zakon o zaščiti živali, kaj bi napisali?
Na to težko odgovorim, kajti gre za zelo kompleksno materijo, ki jo je
treba, kot sem dejal, vrednotiti predvsem tudi v luči prevladujoče družbene
zavesti. Poglejte, če bi želel uveljaviti predvsem svoj pogled, potem bi z
zakonom o zaščiti živali med drugim prepovedal tudi človekovo prehranjevanje z živalmi, saj to praviloma implicira njihovo trpljenje in je poleg tega
v več pogledih nezdravo za človeka. Toda takšna splošna prepoved bi bila
ta hip nesmiselna, saj je popolnoma nerealno pričakovati, da bi ji družba
lahko sledila. To je tako, kot če bi npr. zapovedali, da se moramo zaradi varstva narave kar takoj odreči letalom, avtomobilom, pralnim strojem, morda
celo računalnikom in podobnim rečem. No, če bi že lahko pisal spremembe
oziroma dopolnitve zakona o zaščiti živali, bi si vsekakor prizadeval, da se
s tem zakonom še dodatno zožijo možnosti za mučenje živali, tako na področju poskusov z živalmi kot tudi na drugih področjih, npr. pri transportu
ter pri zakolu živali. Seveda pa je problem tudi na področju izvajanja zakona, kajti mnoge njegove kršitve niso odkrite ali ustrezno sankcionirane.
Slovenski pravni sistem označuje živali kot premične stvari. Kako je možno, da še v 21. stoletju obstaja takšen poniževalen odnos do živali? Kdo
je po vašem mnenju v zgodovini vplival na slab položaj živali?
Najprej naj opozorim ne precejšnjo zablodo, ki je izražena v enem od vaših
vprašanj in je nekako že kar avtomatični del naše priučene zavesti. Vprašali
ste me namreč, kako se lahko v 21. stoletju dogaja kaj takšnega. Zakaj pa bi
21. stoletje moralo biti nekaj tako posebnega na razvojni lestvici? Ali nam
ne grozi ravno v tem stoletju doslej največja ekološka kriza, ki smo si jo ljudje v veliki meri povzročili sami? Ali nismo ljudje samo v zadnjih sto letih
zakuhali dve svetovni in veliko lokalnih vojn ter izvršili celo več genocidnih ravnanj, pri čemer je bilo pobitih ogromno ljudi, živali in rastlin? Ali
ne počnemo vsega tega tudi danes? Ali ni vsaka cesta, letališče, železnica,
tunel, stolpnica in podobno pogosto krut poseg v naravo, ki prizadene tudi
številne živali? Omenjena zabloda je torej v tem, da imamo ljudje danes
pogosto previsoko samopodobo. V marsičem smo seveda napredovali glede na prejšnja zgodovinska obdobja, vendar pa pogosto žal tudi v zelo negativnem pomenu, v marsičem celo bolj negativnem kot kdaj koli poprej.
Če se vrnemo k živalim, se vprašajmo, ali ni naše industrijsko, genetsko
popačeno vzrejanje in nato klanje živali hujše dejanje zoper naravo, kot pa
sta bila vzreja in lov živali za prehrano v starem in srednjem veku? Takšnih
in podobnih vprašanj je seveda še mnogo.
Težko kar a priori pristanem na misel, da je bil položaj živali v zgodovini
slabši, kot je sedaj. Seveda drži, da imajo danes mnogi ljudje živali za svoje
hišne ljubljenčke, da se v šolah in nasploh v družbi širi zavest o vrednosti
živali ter da nenazadnje ljudje na neki načelni miselni ravni postopoma le
razvijamo bolj naklonjen odnos do živali. Toda ali so te misli prisotne tudi v
celotnem človeku, v njegovih občutjih in dejanjih – to je veliko vprašanje.
Poskuse na živalih in druge oblike njihovega mučenja ljudje večinoma dopuščamo. Večinoma se z živalmi še vedno tudi prehranjujemo, kar pomeni,
da pristajamo na njihovo ubijanje in različne oblike mučenja, ki so sestavni
del tega ubijanja. Vprašajmo se, ali dovolj storimo za izgubljene, sestradane živali. Ali se potrudimo in muho odpodimo iz stanovanja ali pa jo raje
enostavno ubijemo? Če povzamem, bi dejal, da ne gre le za zgodovino,
ampak tudi in predvsem za današnji čas. Ne bom se spuščal v organske,
animistične, instrumentalistične in nasploh različne antropocentrične ali
ekocentrične poglede na obravnavanje živali, ki so se razvili v zgodovini,
kajti to bi me odvedlo predaleč. Lahko pa v ponazoritev prej omenjene
zablode omenim slavnega filozofa Descartesa, ki ga v šoli uporabljamo kot

zgled poglobljenega in inteligentnega misleca. Ta mislec je živali primerjal
z uro, ki se ne zaveda in ne čuti ničesar, niti ugodja niti neugodja, pri čemer
je to mišljenje kasneje med drugim upravičevalo in spodbujalo nadaljnji
razvoj seciranja živih organizmov. Ali morda dandanes Descartesa zaradi
tega v šolah izrecno obsojamo, ga označujemo za neinteligentnega ali za
omejenega?
No, seveda ne želim pretiravati. Na pozitivni strani lahko v navezavi na
vaše vprašanje omenim prav to, da se varstvo živali dandanes v precejšnji
meri zagotavlja tudi in predvsem s pomočjo prava. Že zakon o zaščiti živali
dokazuje, da živali v pravu niso več v vseh pogledih obravnavane kot stvari, pač pa jim pravo kot posebni vrednoti namenja posebno varstvo. Žal pa
živali v pravu res še vedno ostajajo le na ravni objekta prava, pri čemer se
na določenih področjih, npr. v civilnem pravu, za njih še vedno uporabljajo
tudi pravne določbe o stvareh. Upam, da bo v prihodnje tudi pravo našlo
nove pristope za ustreznejše obravnavanje živali. Vendar pa, kot rečeno,
naša pričakovanja v tem pogledu zaenkrat ne smejo biti prevelika, kajti
pravno obravnavanje živali odpira številna zahtevna vprašanja.
Leonardo da Vinci je rekel, da bo prišel čas, ko bo umor živali veljal za
enak zločin kot umor človeka. Kdaj menite, da bo človeštvo zrelo za takšno enakopravno obravnavo?
Verjetno še dolgo ne. Poleg tega je eno izmed težjih pravnih vprašanj tudi,
kako v pravu obravnavati uboje različnih vrst živali, npr. slona, podgane,
sardele, komarja ali psa. Ne gre torej le za vprašanje enakopravnosti med
človekom in živaljo, pač pa tudi za vprašanje enakopravnosti in pravne
hierarhije znotraj živalskega sveta.
Kaj bi pomenilo za ljudi, če bi vsem živalim priznali pravico do življenja,
primerno njihovi vrsti, ne da bi jih človek preganjal, mučil in ubijal za
lastne koristi?
Takšna pravica bi, seveda z nekaterimi neizogibnimi izjemami in pridržki,
za človeštvo pomenila bistven korak naprej. Ta korak bi se odrazil v bistveno bolj sočutni in solidarni družbi. Ljudje bi bili zaradi tega miselno, občutenjsko in fizično bolj zdravi, manj nasilni in nenazadnje tudi bolj človečni.
Po 63. členu ustave je protiustavno vsakršno spodbujanje k nasilju. Ali se
pridružujete stališču društva, da to velja tudi v odnosu do živali, govora
je namreč o vsakršnem nasilju, kar pomeni tudi to, da je samo nasilje do
živali protiustavno in ne samo spodbujanje?
Navedeno ustavno besedilo je bilo zagotovo mišljeno primarno za ljudi.
Seveda pa se lahko v duhu časa t.i. ratio legis te določbe dojema tudi širše.
Osebno ne bi imel nič proti, če bi prevladala vaša interpretacija, vendar pa
le do neke zmerne mere. Poglejte, ko kosim travo, se zavedam, da izvajam
nasilje nad rastlinami in nad majhnimi živalmi. Toda takšna vrsta nasilja
zaenkrat ne more biti pravno nedopustna. Čeprav imam s tem moralne težave, se tudi sam na koncu vseeno odločim za košnjo trave. S tem hočem
le na nekoliko skrajen način ponazoriti, da je treba biti pri interpretaciji
zakonov in še posebej ustave zelo previden in odgovoren. Gre namreč za
vprašanje, kako široko opredeliti nasilje. Vendar pa, naj ponovim, osebno
nimam nič proti, če se spodbujanje nasilja zoper živali opredeli kot nedopustno. Samo potem je treba to nadalje natančno pravno opredeliti in paziti,
da se pri tem ne pretirava.
72. člen ustave določa, da varstvo živali pred mučenjem ureja zakon.
Iz tega določila je mogoče razbrati, da ustava ne dovoljuje mučenja
živali, saj sicer ne bi bilo potrebno urediti varstva živali pred mučenjem
v zakonu. Ali ni potem npr. Zakon o zaščiti živali v tistem delu, kjer dovoljuje poskuse na živalih, protiustaven? Poskusi na živalih so namreč
neverjetno mučenje živali.
Razlaga ustave vedno izhaja iz širšega ustavnega in pravnocivilizacijskega konteksta, ki ga pač bistveno zaznamuje širša družbena kultura.
Po ustavi je tudi človekovo življenje nedotakljivo, pa nato zakonodaja,
ki izhaja iz ustave, vseeno dopušča uboj v silobranu ali pa npr. odvzem
življenja v vojnem spopadu. Pravo je nasploh takšno, da večine njegovih
posameznih določb ni mogoče absolutizirati. Tudi vsaka ustavna določba
ima neke imanentne meje, ki dopuščajo to ali ono izjemo. Vaša razlaga bi

lahko v bolj radikalni inačici celo pomenila, da morajo vsi, ki jih zavezuje slovenska ustava, postati vegetarijanci. Razen, če mislimo, da živali,
ki gredo v zakol, tega ne doživljajo kot muko. Če torej v omenjenem
kontekstu razmišljam pravno, potem menim, da zakonodajalec lahko dovoli nekatere oblike mučenja živali, pri čemer mora biti seveda skrajno
restriktiven. Osebno, kot človek, pa si želim, da bi mučenja živali s strani
človeka sploh ne bilo.
Ministri slovenske vlade po izvolitvi prisežejo, da bodo z vsemi svojimi
močmi delovali za blaginjo Slovenije. Nekateri ministri v teku svojega
ministrovanja podpisujejo razne akte, katerih posledica je smrt zelo velikega števila živali (lov, klavnice …). Ali menite, da je mogoče z ubijanjem živali, torej z uničevanjem dela prebivalcev Slovenije, doseči
blaginjo Slovenije?
Kot sem na nek način že pojasnil, smo tisti, ki zadeve doživljamo tako,
kot ste opisali, zaenkrat še družbena manjšina. Osebno sem, naj ponovno
poudarim, proti temu, da se živali množično ubija ali muči. Toda ministri
pogosto vsega, kar ste omenili, in še marsičesa drugega niti sami ne dojemajo na takšen način, pri čemer jih pri navedenih dejanjih bodisi izrecno
bodisi molče še vedno podpira večina državljanov. Gre torej za to, da
moramo vi in jaz politike in druge ljudi na nek primeren način opozarjati
in prepričevati, da bo blaginja Slovenije večja, če bomo začeli resnično
ceniti in spoštovati vse ali vsaj večino živali, na njihovi strani pa je nato,
kdaj bodo to resnično spoznali in bili nato sposobni tudi tako ravnati. Da
ne postanemo še sami nestrpni, se moramo vedno zavedati, da tudi mnogi
izmed nas, ki se štejemo za ljubitelje živali in življenja, prav tako živimo
v raznih zmotah in delamo napake, bodisi v odnosih do samih sebe, do
drugih ljudi ali do narave.
Masovna živinoreja je okoljsko zelo škodljiva, ima veliko škodljivih toplogrednih plinov, njen produkt meso pa je rizični faktor za mnogo civilizacijskih bolezni, pa še živali neverjetno trpijo. Gre torej za škodljivo
dejavnost, pri čemer pa ta dejavnost za preživetje človeka sploh ni potrebna, saj je dokazano, da lahko človek dobi vso svojo hrano iz rastlin.
Ali ni potemtakem takšna dejavnost, posebej če gre za gospodarsko, v
nasprotju z javno koristjo v smislu 74. člena ustave?
Da, po vašem in mojem razumevanju je tako. Ker pa, kot rečeno, večina
človeštva očitno ne misli tako, bomo ljudje skupno potrebovali še kar
nekaj časa in verjetno, žal, tudi kakšno šok terapijo, da bomo prišli do
tega spoznanja. Ko bo takšno spoznanje prevladalo, bo v skladu z njim
na novo opredeljen tudi ustavni pojem javne koristi, kolikor se ta nanaša
na vprašanje masovne živinoreje. Zaenkrat pa pri opredelitvi tega pojma
prevladuje drugačen pogled, ki se izraža tudi v interpretaciji ustave, saj
družba masovno živinorejo pretežno še vedno dojema kot nekaj, kar v
veliki meri koristi ljudem.

»Z zakoni in drugimi pravnimi akti ni mogoče bistveno izboljšati položaja živali,
dokler bodo ti pravni akti pretežno izraz človeške nevednosti in negativne
naravnanosti do živali. Če pravo na določeni stopnji družbenega razvoja od ljudi
zahteva bistveno preveč, prinese to več problemov kot rešitev.«
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INTERVJU - MINISTRSTVO ZA PROMET

Smrtne žrtve v slovenskem prometu
so tudi živali
Na ministrstvo za promet smo naslovili vprašanja glede varnosti in zaščite živali v slovenskem prometu. Odgovore so pripravili skupaj z direktorji pristojnih direktoratov, torej z
Direktoratom za ceste, železnice, civilno letalstvo, promet in pomorstvo.
Vaše ministrstvo je v letu 2008 povišalo kazni za prekrške v prometu z željo, da se bistveno zmanjša število smrtnih žrtev na slovenskih cestah. Prebivalci Slovenije so tudi živali, ki so prav tako
pogosto žrtve naših cest. Kaj je in kaj bo vaše ministrstvo storilo,
da na naših cestah ne bo toliko povoženih živali?
Temu vprašanju je tako na obstoječih kot na novo načrtovanih odsekih državnih cest namenjena posebna pozornost. Trki z večjimi
vrstami divjadi (zlasti s parkljarji) namreč predstavljajo pomemben dejavnik smrtnosti živalskih populacij, a tudi pomembno tveganje za varnost udeležencev v cestnem prometu, pomenijo pa tudi
ekonomsko izgubo.
V primeru ko gre za načrtovanje novih cestnih odsekov, v postopku priprave prostorskih aktov posreduje smernice pristojni Zavod
(Zavod za varstvo gozdov). Zakon o divjadi in lovstvu namreč
določa, da je pri gradnji z ograjami zavarovanih prometnic treba
zagotoviti prehode za divjad na krajih, kjer so že od nekdaj potekale stečine in naravni prehodi posameznih vrst divjadi. Kraje
prehodov ugotovi Zavod v sodelovanju s strokovnimi službami za
varstvo narave, znanstvenimi ustanovami in lovskimi organizaci-

Med glavne žrtve slovenskih cest spada parkljasta divjad.

jami. Poleg tega se v prvih letih obratovanja novih cestnih odsekov izvaja tudi spremljanje prehajanja živalskih vrst, na podlagi
česar je možno sklepati o dejanski uspešnosti izvedenih prehodov.
Tudi na ostali mreži državnih cest se izvaja spremljanje povozov
divjadi, na najbolj kritičnih odsekih pa se izvajajo tudi ukrepi za
zmanjšanje števila trkov z divjadjo.
Ali boste ob cestah, kjer je bilo v preteklosti povoženih največ hišnih in divjih živali, postavili kakšne zvočne naprave, s pomočjo
katerih bi živali zaznale, da se bliža vozilo?
V sklopu naloge »Monitoring izvedbe prioritetnih ukrepov za preprečevanje trkov vozil z divjadjo s predlogom ustreznosti izvedenih
ukrepov« je za mrežo glavnih in regionalnih cest izdelan prioritetni
vrstni red najbolj problematičnih odsekov.
V letih 2004 je bilo z odvračalnimi napravami (ultrazvočne odvračalne naprave, svetlobni odsevniki z dodanimi zvočnimi odvračali,
kombinacija klasičnih in zvočnih svetlobnih odsevnikov) poizkusno opremljenih devet odsekov (7,8 km). Z zvočnimi odvračalnimi
30
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napravami je bilo v letih 2006 in 2007 opremljenih dodatnih 40
najbolj problematičnih odsekov državnih cest (34,2 km), v letu
2008 se je nadaljevalo z opremljanjem 22 odsekov v dolžini 11.2
km, hkrati pa je bilo na vseh teh odsekih potrebno zagotoviti tudi
ustrezno vzdrževanje.
Na avtocestah, ki so zavarovane z varovalno žično ograjo, je možnost prehajanja živali in s tem možnost povozov živali oz. tveganje bistveno manjše. Kritične točke (to so točke, ki jih je treba
obravnavati drugače, ker niso 100% zavarovane z varovalno žično
ograjo) so območja priključkov, zato so bili nameščeni ukrepi za
preprečevanje trkov vozil z divjadjo na AC priključkih Šmartno,
Vodice, Kranj vzhod, Kranj zahod, prav tako pa tudi na priključni
cesti Brnik. Na priključkih in ob priključni cesti so nameščeni ultrazvočni stebrički, zvočni odsevniki in klasični odsevniki. Spremlja se učinkovitost izvedenih ukrepov in hkrati se izvaja tudi monitoring tehničnega delovanja odvračal s potrebno nadomestitvijo
(vzdrževanjem) tehnično neustreznih.
Poleg tega je bila na delu odseka AC Vrhnika - Postojna na obeh
straneh avtoceste poskusno zgrajena varovalna ograja, ki je dodatno elektrificirana z električnim pastirjem, in sicer na eni strani v
dolžini 500 m, na drugi strani v dolžini 300 m, kar dodatno preprečuje prehajanje živali na delu odseka, kjer je bilo kljub varovalni
ograji evidentirano večje število prehajanj živali, predvsem medveda. Glede varstva divjih živali pa imamo v cestnem prometu tudi
poseben pomen prometni znak I-18, - divjad na cesti, ki označuje
mesta kjer divjadi pogosto prečkajo cesto.
Na katerih odsekih cest v naslednjem letu nameravate zgraditi
podhode za živali?
Ukrepi, ki se izvajajo za prehajanje živali so poleg podhodov še
nadhodi za živali. Ti se gradijo v primeru novogradenj, ko tako
določajo prostorski načrti, na podlagi katerih se gradnja izvaja.
Ukrepi za prehajanje živali se bodo torej v letošnjem letu gradili
predvsem na novo načrtovanih avtocestnih odsekih, ki so v fazi
gradnje objektov (n.p.r. Pluska - Ponikve, Ponikve - Hrastje, Slivnica - Draženci...), na glavnih in regionalnih cestah pa se bodo
izvajali predvsem ukrepi postavitve zvočnih odvračal.
Izvedeli smo, da ladje v koprskem zalivu vsako leto poškodujejo
oz. usmrtijo več deset želv. Kako bi lahko pomagali tem želvam,
da jih ne bi poškodovali ladijski vijaki?
Po naših podatkih, ki smo jih pridobili s strani Akvarija Piran, je
bil v zadnjih letih samo en primer poškodbe želve zaradi udarca
ladijskega vijaka in zagotovo ne več deset v letu. Vendar, največjo
nevarnost ne predstavljajo ladijski vijaki, temveč stoječe ribiške
mreže, v katere se želve zapletejo in zaradi zadušitve poginejo. V
takih primerih je ključna njihova čim prejšnja rešitev iz mrež. V
slovensko morje redno zahaja glavata kareta (latinsko ime Carreta
carreta), ki je v Sloveniji zakonsko zaščitena z Uredbo o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah.
Kako vaše ministrstvo skrbi za zaščito živali v letalskem prometu?
Pomemben del letališke infrastrukture je ograja okoli letališča, ki
naj bi preprečila dostop večjih ali manjših živali na območje, kjer
se odvija promet. Nevarnosti povezane s pticami pa opredeljuje
posebna služba, ki jo določa že sam Zakon o letalstvu; ta namreč

določa vse obvezne službe, ki morajo biti organizirane na javnem
letališču. Na ta način naj bi se v območju letališč, kjer so velika
letala, ob trku s katerimi je življenje ptice neizogibno izgubljeno,
preprečilo, da bi ptice priletele preblizu. Nekatera letališča za ta
namen uporabljajo večje ptice, ki odganjajo druge ptice. Tudi košnja trave je eden izmed načinov preprečevanja nesreč s pticami.

Na uredništvo smo prejeli pismo bralke, ki je poročala o trku
medveda z vlakom Siemens, ki je žival povozil do smrti. Pravi,
da so vzroki za takšne nesreče tudi izrazito tihi vlaki te znamke,
saj jih je mogoče slišati oziroma zaznati šele, ko so v neposredni
bližini denimo železniškega prehoda, torej ko je že prepozno.
Pri projektiranju novih infrastrukturnih objektov javne železniške
infrastrukture stroka upošteva okoljevarstvene zahteve podane na
podlagi celovite presoje vplivov na okolje, ki vključujejo tudi zaščito in varnost živali. Kljub gradnji posebnih propustov (podhodov) za živali, pa se nesrečam v celoti ne moremo izogniti.
Ob povoženju živali osebje Slovenskih železnic obvesti pristojni center za obveščanje. Ta glede na naravo povoženja obvešča
nadaljnje pristojne službe (policija, lovska družina, inšpekcijske
službe,…). Vlaki v Sloveniji sicer zaradi boljše vidljivosti s strani
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drugih udeležencev v prometu tudi podnevi vozijo s prižganimi
lučmi, čeprav to ni zakonsko zahtevano.
Številne raziskave kažejo, da lov povečuje število živali, ki se na
ta način s prekomernim razmnoževanjem branijo pred izumrtjem. Več divjih živali pomeni večjo možnost naletov na cestah,
ob katerih se lahko poškodujejo tudi ljudje v vozilu. Lov tudi povzroči, da živali v agoniji pred streli lovcev bolj pogosto zapuščajo
gozdove, kar prav tako poveča možnosti za nesreče na cestah. Kaj
boste storili, da zaščitite živali pred lovom, zaradi katerih bolj
pogosto prečkajo ceste in železniške tire?
Za področje lova sta pristojni delno ministrstvo za okolje in prostor in delno ministrstvo za kmetijstvo, pri nas pa vam lahko odgovorimo, kakšni so ukrepi z vidika varnosti v prometu. Direktorat
za promet je v sodelovanju z Darsom in Policijo predstavil nekatere ukrepe, ki se že izvajajo. Najučinkovitejše so vonjalne ograje, ki
na biološki in prijazen način odvračajo divjad od prečkanja cest. V
Sloveniji so bile prvič uporabljene v letu 1994, na najbolj kritičnih
cestnih odsekih, na katerih je zabeleženo 30 % zmanjšanje povoza
srnjadi. Pomanjkljivosti pa predstavljajo delovanje pri pozitivnih
temperaturah in namestitev vonjalne ograje tik ob cestišču. Med
ukrepe sodi tudi namestitev silhuet srnjadi, prometnih znakov, odsevnikov, izgradnja »zelenih mostov«, in podobno.
Znano je, da so vegetarijanci v povprečju bolj miroljubni kot
ljudje, ki uživajo meso. To pomeni, da v povprečju vegetarijanci
povzročajo manj prometnih nesreč. Kako boste upoštevali ta podatek pri večji varnosti v prometu?
O tem konkretno nimamo podatkov. Je pa prometna varnost ena
temeljnih kakovosti prometnega sistema. Vsak udeleženec v prometu ali uporabnik prometne storitve želi imeti tak sistem, ki zadovoljuje njegove potrebe in pričakovanja. Od stopnje varnosti
cestnega prometa je odvisna kakovost življenja vseh državljank
in državljanov. Zagotavljanje večje varnosti je mogoče s spodbujanjem udeležencev v prometu k odgovornejšemu vedenju, spoštovanju predpisov in oblikovanju zavesti o pomenu prometne
varnosti, z zagotavljanjem varnejših vozil in cestne infrastrukture,
kar lahko in morajo udejanjiti načrtovalci, proizvajalci in izvajalci,
vzdrževalci ter ustrezne nadzorne službe.

Krava odlično opravila vlogo pastirja

redi julija sva se z ženo peljala z avtomobilom iz smeri Mozirja proti Smrekovcu
po gozdni cesti, deloma med pašniki. Približno dva kilometra pod vrhom sva dohitela
čredo krav in telet, ki so hodili ob desnem
robu cestišča, nekateri pa kar po sredini.
Tako sva morala čakati, upajoč, da bo pastir
poskrbel za red na cesti. Pastirja pa ni bilo,
ampak se je krava, ki je bila prva v tropu,
obrnila in šla nazaj proti nama. Ko je prišla
do malo večjega bikca, ga je z rogovi pod trebuh dvignila in potiskala proti levemu robu
ceste ob drevo v gozdu in ga pustila tam,
kjer je ostal čisto pri miru. Nakar je še ostale
enega po enega z rogovi in repom nagnala s
cestišča na desni rob v vrsto z drugimi in mi
tudi sama dala prosto pot. Nato sva se z ženo
mirno odpeljala mimo cele vrste. Takrat sem
videl, da je bila krava tisti pastir, vodja tropa. Zato je v Indiji krava sveta žival, ker ima
pamet, samo govoriti ne zna kot mi ljudje.
Ivan Nunčič iz Šentjurja
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»Meso« brez MESA
Kdor želi živeti v prijateljstvu z živalmi, se mu ni treba odpovedati užitku ali raznoliki kuhinji. Kar večina ljudi ne ve
je, da se v rastlinskem svetu nahajajo najboljše beljakovine za človeško prehrano, na primer v žitu kot je pšenica, ki jo pridelamo v miroljubnem kmetovanju.

Manj maščob in holesterola:
Pšenično meso je bolj zdravo

za dobro počutje

Vedno več ljudi posega po lahkem pšeničnem mesu. DiWi je
vegetarijanska alternativa za klobaso, zrezek, golaž ali mleto meso. Že
nekaj let ga proizvaja podjetje Hin zur Natur (K naravi), kajti zdravje
je postalo pomemben motiv pri nakupovanju. Tako se nam pri zdravi
in vegetarijanski prehrani ni treba več ničemur odpovedati, nasprotno,
vegetarijansko-zdravo prehranjevanje je trend!
V primerjavi z mesom se kar se tiče prehranske vrednosti, veliko
bolj izkažejo DiWi izdelki iz pšeničnega mesa. Tako vsebuje na
primer vegetarijanska Thüringer klobasa samo okrog 12% maščob
v primerjavi z mesno s 33% maščobe. Tudi glede kvalitete je hladno
stisnjeno sončnično olje s svojimi večkratno nenasičenimi maščobnimi
kislinami zdaleč bolj zdravo kot v mesu vsebovane živalske maščobe
s svojimi pretežno nasičenimi maščobnimi kislinami. Zdaleč največja
prednost pa je, da vegetarijanski mesni izdelki ne vsebujejo holesterola!
Presenetljiva visoka je vsebnost beljakovin v vegetarijanski klobasi: pri
vegetarijanski Thüringer klobasi znaša okrog 24%, pri živalsko-mesni
Thüringer klobasi pa v najboljšem primeru 13%. Tako zlahka zadostimo
z DiWi pšenično-mesnimi izdelki svoje potrebe po beljakovinah! Poleg
tega so DiWi pšenično-mesni izdelki odličnega okusa!
Izbiramo lahko med različnimi vegetarijanskimi salamami na primer: s
papriko, pikantno vegetarijansko salamo ali pa vegetarijansko deželno
salamo, ki je zelo priljubljena pri otrocih. Salame teknejo hladne na
kruhu kot tudi popečene.
Tudi vegetarijanski zrezek in vegetarijansko mleto meso, (ki ga ni
poprej treba popeči) lahko kot bi mignil uporabimo za polpete, file ali
vegetarijansko boloneze omako.

DiWi pšenično-mesne izdelke,
iBi namaze in druge izdelke
iz miroljubnega kmetovanja
dobite:
„K NARAVI“, Celovška 87, Ljubljana
Telefon: 01/5055799, 031-681426
„K naravi – dobro za življenje“,
Sejmišče 1, Kranj,Telefon: 041-214 233
Z DiWi vemo kaj jemo!
DiWi izdelki so narejeni izključno iz naravnih, rastlinskih sestavin:
iz pšeničnih beljakovin, pšenične moke, različne zelenjave, naravno
obdelanih začimb, naravno obdelano kameno soljo in rožičeve moke.
Toda brez: odpadnih snovi, fosfatov, zgoščevalnih sredstev, želirnih
snovi, želatine, sredstev za vlaženje, konzervansov, glutaminata,
ojačevalcev okusa, umetnih aromatičnih snovi, antibiotikov, stresnih
hormonov, brez ...
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Trgovina „Živeti z naravo“
Ostrožno pri Ponikvi 26, Ponikva,
Telefon: 031-499 756
Več informacij na:

www.ibi-vegan.si

Poskusite tudi namaze iz moči sončničnih semen - z zelenjavo iz
miroljubnega kmetovanja

IBI je revolucionar v vaši kuhinji: je kot maslo ali sveži sir – in brez
holesterola! Z njim lahko hitro pripravimo različne jedi. IBI gurmanska
pomaka je kremna in sveža, čisto rastlinska, pripravljena iz sončničnih semen
in začinjena z zelenjavo in zelišči iz miroljubnega kmetovanja.

 Dobro za živce! Saj vsebujejo sončnična semena veliko vitamina
B1 (1,9 mg/100g)
 Idealno za otroke! Dragocene esencialne aminokisline skrbijo za
uravnoteženo oskrbo z beljakovinami.
 Za tiste, ki skrbijo za kalorije! IBI je samo pol tako masten kot
margarina.
 Dobro za srce in krvni obtok! Večkratno nenasičene maščobne
kisline imajo zdrav učinek na maščobe v krvi in lahko ščitijo ožilje.
 IBI vas spravi v dobro voljo! Sončnična semena vsebujejo veliko
triptofana, ki skrbi za dobro počutje in uravnovešenost.
 Za gurmane: s svežo zelenjavo in zelišči – čisto doživetje okusov!
 Za prijatelje živali: čisto rastlinski, veganski
 Za ljudi z alergijami: brez mleka, brez jajc, brez glutena, brez soje

POZABLJENA ZAPOVED

v njihovih pogoltnih žrelih
lačnih krvi.

Pogledam v tvoje oči
v njih vidim dušo, ki se blešči.
svoje življenje živi,
pravo, resnično življenje,
pravo in vredno kot moje.
Po tvojih žilah polje kri,
tekočina življenja, ki žubori,
napaja tvojo dušo,
tvoje zavedanje, tvojo bit,
kot sonce ožarja tvoj pogled odkrit.
A ta pogled je trpeč,
tvoja duša živi v ujetništvu,
telo trpi, duša brezglasno kriči,
ujeta si,
ujel in zasužnjil te je On,
ki si podreja svet,
misleč, da je njega gospodar
gospodar sveta,
v katerem je vreden le mogotec,
nikoli poet,
ta On o sebi misli le najboljše,
a v resnici je največji monstrum,
kar jih je videla narava.
ta On ti konstantno jemlje življenje,
ubija te,
ti pa vedno znova umiraš,
brez glasu,
nimaš vrednosti,
tvoja vrednost se šteje,
v nekaj beljakovinah,
da bi On in njemu podobni lahko živeli,
moraš pač ti umreti,
brutalno crkniti,
pustiti svojo živo kri
na umazanih, mrzlih tleh
oddati svojo fizično substanco
Njemu in Njim v prehrano
oditi s tega sveta,
zgniti v njihovih želodcih,

Vedno se znajdeš na krožniku,
no, ne ti, tvoje meso,
tvoja nepogrešljiva gmota
beljakovin, maščob
in življenjsko potrebnih snovi,
brez katerih On ne more preživeti.
Zdaj ni več krvi,
ni več neslišnih krikov tvoje duše,
vse se zdi lepo in prav,
na krožniku prav lep zalogajček,
in sline se že cedijo,
a tvoja bolečina ostaja,
trpljenje kruto vzetega življenja
še vedno vpije v nebo.
Krivda ostaja,
nič ne more sprati tvoje krvi
z njegovih rok,
njegov zločin vpije do neba
in tvoja duša ne bo imela miru,
dokler te bo On klal,
dokler te bo On žrl.
Kam se je izgubil pradavni krik
Ne ubijaj?
Sara Zupan

Kdo od nas si želi, da ga peljejo na morišče? Tudi živali si ne želijo iti v klavnico.
Kar ne želiš, da tebi storijo, tega tudi ti drugim ne stori, je zlato pravilo, ki velja tudi
v našem odnosu do živali.
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Izgovori ob uživanju mesa
(in zakaj ne držijo)
Vsakomur od nas je danes jasno, od kod pride meso. Jasno je, da morajo za meso umreti živali. Jasno je tudi, da
živali, vzrejene za meso, med rejo, pred smrtjo in ob smrti pretrpijo take in drugačne muke. O mučenju živali kot
nujnem sestavnem delu mesa torej ne gre dvomiti. Po drugi strani pa naša družba strogo obsoja mučenje živali.
Spomnimo se reakcij ljudi, ko je v javnost odjeknila novica o srednješolcih, ki so mučili mačke, ali o nekom, ki
je kruto ubil psa. Prav tako je danes jasno, v kakšni meri pridelava mesa in z njo povezana živinoreja onesnažujeta in uničujeta okolje [1]. Na eni strani se večina ljudi zaveda problema onesnaževanja okolja, nekateri celo
obsojajo ZDA, ker niso podpisale kjotskega sporazuma. Vendar pa po drugi strani posamezniki, ki uživajo meso,
povzročijo skupaj podobno količino okoljske škode (18% celotne emisije CO²), kot bi jo izvajanje kjotskega
sporazuma zmanjšalo.

N

a eni strani torej obsojamo mučenje živali, po drugi pa jih –
naravnost na industrijskem nivoju – mučimo. Po eni strani
obsojamo uničevanje in onesnaževanje okolja, po drugi pa je meso
eden izmed največjih svetovnih virov onesnaževanja. Kako se torej
večina ljudi sooča s to dihotomijo? Odgovor je preprost: z izgovori.
Najprej nekaj splošnega o izgovorih. Kaj je to izgovor? Izgovor je razlog
oziroma trditev, ki nam v primeru določenih etično nesprejemljivih
dejanj podeli etično imuniteto. Neko dejanje, ki bi bilo sicer etično
nesprejemljivo, naredi etično sprejemljivo. Tako kot bi na primer
nekdo, ki bi okradel kakšno podjetje, trdil, da je podjetje prišlo do tega
denarja z goljufanjem in izkoriščanjem majhnih ljudi in mu zato ta
denar (kot malemu človeku) pripada. Ali pa recimo, da je v trgovini
ukradel DVD zato, ker jih ima trgovina tako veliko, da se jim eden manj
sploh ne pozna.
V nekaterih primerih so razlogi upravičeni, na primer pri silobranu,
kjer je ogroženost lastnega življenja lahko opravičilo za etično sicer
nesprejemljiva dejanja. Zato dogodki, na katere nimamo vpliva oziroma
pri katerih nimamo možnosti svobodne izbire, niso podvrženi etičnim
presojam. Etična oziroma neetična so lahko samo dejanja, pri katerih
imamo izbiro, pa se zavestno odločimo za manj etično dejanje.
Kako torej ločiti legitimne razloge (kot je silobran) od izgovorov?
Izgovori temeljijo na neresničnih dejstvih in/ali nepravilnih logičnih
sklepih. Prav tako je za izgovore značilno, da temeljijo na sklepih,
katerih uporaba bi vodila v nadaljnja etično nesprejemljiva dejanja.
Danes se na zahodu meso uživa le še zaradi užitka, tradicije ali navade.
Jesti meso je stvar odločitve in ne stvar nuje, zato ta dejanja vsekakor
podležejo etični presoji. Ker pa bi bilo za večino ljudi mučenje in
ubijanje živali ter uničevanje narave zaradi užitka in tradicije etično
težko sprejemljivo, skušajo zato najti dodatne razloge, ki bi naredili
takšno početje sprejemljivejše, bolj življenjsko nujno. Praktično vsi ti
razlogi pa temeljijo na napačnih podatkih in logiki, kar jih posledično
kvalificira kot izgovore, ne pa legitimne razloge.
Izgovore lahko razdelimo v več skupin. V prvi skupini so tisti, ki
skušajo uživanje mesa prikazati kot življenjsko nujno. Ti izgovori
delujejo v smeri dokazovanja, da brez mesa ne gre, da so v mesu neke
nujne sestavine, ki jih ne moremo dobiti nikjer drugje. Ti izgovori naj
bi pokazali, da naj bi šlo pri uživanju mesa za neke vrste reševanje
lastnega življenja, zdravja, da smo torej prisiljeni jesti meso, saj bi sicer
zboleli. Taki izgovori naredijo mučenje živali za nujno zlo, saj skušajo
dokazati, da pri tem nimamo možnosti svobodne odločitve, saj meso
preprosto moramo jesti. Na ta način se poskuša uživanje mesa postaviti
v isto skupino dogodkov kot silobran, torej med dogodke, ki jih ni moč
etično presojati.
Teza, da so v mesu neke snovi, ki jih drugje kot v mesu ne moremo dobiti,
je že davno znanstveno ovržena, saj v mesu ni nič takega, kar se ne bi
moglo enostavno dobiti iz drugih virov. Zato je tudi stališče največjih

svetovnih dietetičnih organizacij [2][3][4][5], da je izključitev mesa
iz jedilnika ne samo mogoča, pač pa celo zdrava. Težko je dvomiti v
tako kredibilne institucije, v tisoče strokovnjakov za prehrano, ki vsi po
vrsti trdijo, da mesa ni treba jesti ne odraslim, ne otrokom, dojenčkom,
doječim materam, nosečnicam, fizičnim delavcem ali športnikom.
Vseeno pa se najdejo ljudje – ne samo laiki, pač pa tudi ljudje iz stroke
– ki tem organizacijam nasprotujejo. Poglejmo si podrobneje glavne
izgovore iz te skupine ter razloge, zakaj ne veljajo:

1. Brez mesa človek ne dobi dovolj beljakovin
in esencialnih aminokislin

Č

eprav je ta izgovor izmed vseh dokazano najbolj napačen, pa
je hkrati tudi najpogostejši. Zato se mu malo bolj posvetimo. Z
vnosom beljakovin v telo moramo zadostiti dvema potrebama. Prva
je potreba po celotni količini beljakovin, druga pa po vseh esencialnih
aminokislinah.
Koliko beljakovin mora torej človek vnesti s hrano v telo? FAO (Food
and Agriculture Organization) v okviru WHO priporoča 0,75 g na kg
telesne teže. Torej ob upoštevanju povprečnih telesnih tež in energetskih
potreb človeka mora naša prehrana vsebovati med 7,5% in 9% kalorij
v obliki beljakovin. Za vsak slučaj pa to vrednost zaokrožimo še
malo navzgor, tako da lahko z gotovostjo trdimo, da človek zadosti
vsem potrebam po beljakovinah, če uživa hrano, ki ima najmanj 10%
energijske vrednosti v obliki beljakovin.
Živilo
beljakovine
Mleta govedina
31,4%
Špinača
51,7%
Rukola
41,3%
Soja
38,5%
Solata, zelena
36,3%
Stročji fižol
31,1%
Rdeči fižol
30,9%
Bučna semena
18,6%
Pšenica (durum)
16,1%
Špageti (polnozrnati)
16,8%
Mandeljni
14,7%
Koruza
12,3%
Mleko
26,4%
Materino mleko
5,9%
Tabela 1 (vir: USDA nutrient database)
Tabela 1 prikazuje vsebnost beljakovin v odstotkih energijske vrednosti
v nekaterih naključnih živilih. Takoj opazimo, da je praktično v vseh
živilih več kot dovolj beljakovin, saj vse po vrsti presegajo vrednost
10%. Tudi v solati. Razlika je le, da ima solata malo kalorij na enoto
teže, zato bi morali solate pojesti zelo veliko, da bi zadostili potrebam
po kalorijah. Če pa bi je pojedli dovolj, bi dobili približno 5x več
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beljakovin, kot jih potrebujemo. Tudi soja ni nič posebnega, gre za
povsem navadno stročnico, podobno fižolu. Nobene posebne potrebe
ni, da bi meso nadomeščali s sojo, saj je beljakovin v vsej rastlinski
hrani več kot dovolj. Potrebno je pojesti le dovolj kalorij. Stročnice
v povprečju vsebujejo okrog 30% beljakovin, zelenjava med 30% in
50%, žitarice okrog 15%, prav tako semena in jedrca. Vsi ti viri pa
močno presegajo zahtevanih 10%. Beljakovin bi tako imeli več kot
dovolj tudi, če bi jedli le pokovko. Trditev, da človeku primanjkuje
beljakovin, če ne jé mesa, je že pri bežnem pogledu na gornjo tabelo
očitno popolnoma napačna.
Kako je pa z esencialnimi aminokislinami? Za pravilno delovanje
organizma mora človek v telo vnesti poleg skupne količine beljakovin še
posamezne esencialne aminokisline. Vsaka beljakovina je sestavljena iz
različnih kombinacij aminokislin. Aminokislin obstaja več vrst, vendar
je med njimi samo 9 takih, ki jih telo ne more tvoriti – imenujejo se
esencialne aminokisline. Pomembno je torej, da hrana, ki jo zaužijemo,
vsebuje vseh devet aminokislin v dovolj velikih količinah. Popolnoma
vseeno je, kakšne beljakovine zaužijemo, saj telo po zaužitju vsako
beljakovino razstavi na osnovne gradnike – aminokisline. Pomembno
je le, da v telo dobimo vseh devet vrst esencialnih aminokislin.

Trditev, da prehrani brez mesa manjka beljakovin in esencialnih
aminokislin, bazira na povsem napačnih dejstvih. To pomeni, da je ta
trditev le izgovor brez podlage v dejstvih.

2. Človek potrebuje tako rastlinske kot živalske
beljakovine

K

ot je bilo že omenjeno, človekovo telo po zaužitju hrane vsako
beljakovino najprej razstavi na osnovne gradnike – aminokisline.
Ker lahko vse aminokisline, razen devetih esencialnih, tvori telo
samo, je pomemben samo vnos esencialnih aminokislin. Tako
živalske kot rastlinske beljakovine se v telesu razstavijo na enake
osnovne gradnike. Ob koncu tega procesa ni mogoče ugotoviti, ali
je posamezna aminokislina prispela v telo kot del živalske ali del
rastlinske beljakovine, zato je ločevanje na živalske in rastlinske
beljakovine popolni nesmisel. In kot smo videli v prejšnjem odstavku,
beljakovin z vsemi esencialnimi aminokislinami (v več kot dovolj
velikih količinah) telo pridobi brez težav, tudi brez kakršnegakoli
vnosa mesa. Tudi ta trditev torej temelji na napačnih dejstvih, zato
pomeni le izgovor.

Tabela za moške 18-70 let (vir: USDA nutrient database)
Zaht..
Količ..

Rdeči
Soja
Špinača
fižol
0,64 g
2,72 g
4,18 g
5,20 g
2,38 g
TRIPTOFAN
0.39 g
608%
162%
695%
1067%
1327%
6,99 g
3,68 g
10,19 g 13,95 g
19,76 g
IZOLEVCIN
1.40 g
499%
263%
728%
996%
1411%
10,90 g 5,29 g
12,06 g 14,36 g
21,84 g
VALIN
1.79 g
608%
295%
673%
801%
1219%
3,76 g
2,52g
6,42 g
7,76g
8,58 g
HISTIDIN
1.01 g
373%
250%
637%
770%
851%
11,49 g
9,91g
18,40 g
23,42g
30,03 g
LEVCIN
2.86 g
402%
347%
644%
820%
1051%
10,13 g
3,90g
15,83 g
19,15g
23,66 g
LIZIN
3.08 g
329%
127%
514%
622%
768 %
4,71 g
2,66g
5,98 g
8,50g
11,70 g
METIONIN (CISTIN)*
1.40 g
336%
190%
427%
607%
836%
12,39 g
7,78g
18,96 g
25,91g
32,11 g
FENINALIN (TIROSIN)*
2.63 g
471%
296%
720%
984%
1220%
4,99 g
3,68g
9,70 g
12,50g
16,51 g
TREONIN
1.51 g
330%
244%
641%
826%
1092%
* obe beljakovini se lahko med seboj pretvarjata, zato je pomembna vsebnost obeh skupaj
Bučnice

Koruza

Tabela 2 prikazuje vsebnost vseh devetih vrst esencialnih aminokislin
v nekaterih živilih. Številke v tabeli povedo, koliko določene vrste
aminokisline bi vnesli v telo, če bi ves dan jedli samo to živilo (če bi
vse dnevne potrebe po kalorijah izpolnili samo s tem živilom). Če bi
torej ves dan jedli samo bučna semena, bi dobili 608%, torej 6x več
(!) triptofana, kot je potrebno, 499% izolevcina, kot je potrebno itd. Že
bežen pogled na tabelo razkrije, da z vsako rastlinsko hrano dobimo vse
esencialne aminoksline – dobimo jih celo znatno več, kot jih telo sploh
potrebuje. Če bi torej ves dan jedli samo pokovko, bi
prav tako kot beljakovin dobili več kot dovolj tudi
vseh vrst esencialnih aminokislin (poudariti pa je
treba, da mora hrana vseeno biti čimbolj pestra in
nikakor ni priporočljivo, da je sestavljena iz
pretežno enega živila). Trditev, da v rastlinski
hrani ni nekaterih esencialnih aminokislin, je
popolnoma neresnična. Torej je tudi trditev, da
človeku manjka esencialnih aminokislin, če
ne uživa mesa, popolnoma napačna.
Z rastlinsko hrano dobimo vse esencialne
aminoksline, kar prikazuje tudi tabela. Zlasti
špinača je daleč nadpovprečno bogata z
aminokislinami.
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Materino
mleko
0,73 g
185%
2,39 g
171%
2,69 g
150%
0,98 g
97%
4,06 g
142%
2,90 g
94%
1,71 g
122%
4,23 g
161%
1,96 g
130%

Mleta
govedina
2,63 g
671%
10,56 g
754%
11,43 g
638%
8,04g
798%
18,57g
650%
19,55g
635%
8,65g
616%
17,07g
649%
10,27g
679%

3. Če človek ne uživa mesa,
mu lahko primanjkuje železa

O

dgovor na to trditev je večplasten. Najprej poglejmo, ali je v
mesu res več železa kot v rastlinski hrani.

živilo
železo g/100 kCal
Mleta govedina
0,69 g
Timijan
44,75 g
Peteršilj
17,20 g
Špinača
15,52g
Solata, zelena
5,73 g
Rukola
5,84 g
Stročji fižol
4,69 g
Soja
2,97 g
Bučna semena
2,77 g
Rdeči fižol
2,25 g
Pšenica (durum)
1,04 g
Špageti (polnozrnati) 1,04 g
Mandeljni
0,74 g
Koruza
0,56 g
Mleko
0,06 g
Materino mleko
0,04 g
Tabela 3 (vir: USDA nutrient database)

Iz tabele 3 je razvidno, da je v večini rastlinske hrane veliko
več železa kot v mesu. Vrednosti v tabeli so izražene v 100 kCal
posameznega živila namesto v 100 g posameznega živila, kot je
to običajno. Razlog je v tem, da so predpisane količine hrane, ki
jo je potrebno dnevno zaužiti, določene z energijsko vrednostjo
(kCal) in ne s težo. Ker je dnevno potrebno zaužiti določeno
energijsko vrednost, ne pa določeno težo, je edino smiselno
vrednost mineralov v hrani izražati in primerjati v enoti energijske
vrednosti (100 kCal) in ne enoti teže (100 g).
Ker je več železa v rastlinski hrani kot v mesu, je jasno, da je
tudi v vsejedi prehrani večinski vir železa (med 70 in 80%) iz
rastlinskih virov. Posledično je vnos železa pri vegetarijanski in
vsejedi prehrani zelo podoben. Pri energijsko izenačenih dietah je
vnos železa v vegetarijanskih dietah (zaradi večje vsebnosti železa
v rastlinski hrani) višji kot pri vsejedih. Torej je količinsko v
rastlinski hrani več kot dovolj železa, celo znatno več kot v mesu.
Edina živila, ki praktično nimajo železa, so mleko (tako kravje kot
materino) in mlečni izdelki.
Ker pa se železo iz mesa v telesu bolje absorbira kot železo iz
rastlinskih virov hrane, preverimo, ali to vpliva na pomanjkanje
železa pri vegetarijancih. Nekateri teoretizirajo, da bi zaradi manjše
absorbcije železa iz rastlinskih virov pri vegetarijancih moralo priti
do večjega pomanjkanja železa. Vendar je izjemno velika količina
raziskav [6][7][8][9][10][11][12][13][14][15] v praksi pokazala,
da niso vegetarijanci prav nič bolj ogroženi zaradi pomanjkanja
železa kot vsejedi. Prav tako je veliko število raziskav [6][10]
[11][13] pokazalo, da je tehnično izmerjena manjša absorbcija
železa iz rastlinskih virov hrane v daljšem časovnem obdobju
manj pomembna ali celo nepomembna, saj interni mehanizmi
telesa izničijo morebitne razlike. Posledica tega je, da tisti, ki ne
jedo mesa, niso nič bolj ogroženi zaradi pomanjkanja železa kot
tisti, ki ga jedo. Temu stališču se pridružujejo tudi strokovnjaki
v priznanih dietetičnih organizacijah ADA in DC [2]. Trditev, da
človeku, ki ne uživa mesa, primanjkuje železa (oziroma da pri
njem obstaja večja verjetnost, da ga bo zmanjkalo), je v številnih
citiranih znanstvenih raziskavah dokazano neresnična. Torej gre
tudi v tem primeru le za izgovor.

4. Če človek ne uživa mesa,
mu primanjkuje cinka

N

ajprej podobno kot pri železu preverimo, koliko je v kakšnem
živilu cinka.

cink
cink (celodnevni vnos)
g/100kcal
Mleta govedina
1,40 g
33,24 mg (415%)
Endivija
4,65 g
110,14 mg (1377%)
Špinača
3,30 g
78,31 mg (979%)
Rukola
1,88 g
44,56 mg (557%)
Sezamova semena
1,80 g
42,76 mg (535%)
Bučna semena
1,38 g
32,68 mg (409%)
Pšenica (durum)
1,23 g
29,08 mg (364%)
Solata, zelena
1,20 g
28,44 mg (356%)
Stročji fižol
0,88 g
20,88 mg (261%)
Rdeč fižol
0,73 g
17,34 mg (217%)
Špageti (polnozrnati) 0,68 g
16,14 mg (202%)
Soja
0,66 g
15,75 mg (197%)
Mandeljni
0,58 g
13,78 mg (172%)
Koruza
0,44 g
10,53 mg (132%)
Mleko
0,86 g
20,38 mg (255%)
Materino mleko
0,24 g
5,76 mg (72%)
Tabela 4 (vir: USDA nutrient database)
živilo

Iz tabele 4 je razvidno, da rastlinska hrana v povprečju vsebuje
podobno količino cinka kot meso. Nekatera živila manj, druga več.
V zadnjem stolpcu je preračunana vrednost, ki bi jo dobili, če bi
ves dan (vse dnevne potrebe po kalorijah) jedli samo to živilo. Če
bi torej ves dan jedli samo bučna semena, bi dobili 409% (preko 4x
več) cinka, kot ga dejansko potrebujemo. Zadnji stolpec torej kaže,
kolikšen vir cinka predstavlja posamezno živilo. Če je številka večja
kot 100%, pomeni, da bi s tem živilom prejeli dovolj cinka. Večja
kot je številka, več cinka bi prejeli. V povprečju torej rastlinska
hrana vsebuje podobno količino cinka kot meso, kar pomeni, da v
prehrani brez mesa lahko brez težav zadostimo zahtevanim potrebam
po cinku.
Dolgo časa je veljalo, da se cink iz rastlinske virov hrane (podobno
kot železo) slabše absorbira. Vendar pa so novejše raziskave [16]
to ovrgle, saj so z merjenjem ugotovili, da ni velikih razlik med
absorbcijo cinka iz rastlinske hrane ali mesa. Torej je pomembna
le količina cinka, ki se s prehrano vnese v telo. Iz tabele 4 vidimo,
da večina rastlinske hrane vsebuje več kot dovolj cinka in je zato
relativno enostavno zadostiti potrebam po cinku tudi brez mesa. To
dejstvo potrjuje tudi niz znanstvenih raziskav, ki so pokazale, da
je stanje cinka med vegetarijanci v mejah normale [8][13][14][15].
Trditev, da človeku, ki ne uživa mesa, primanjkuje cinka, ni
osnovana na resničnih dejstvih, zato je tudi ta izjava le izgovor.

V večini rastlinske hrane veliko več železa kot v
mesu, veliko ga je zlasti v zeliščih.

Večina rastlinske hrane vsebuje več kot dovolj cinka, izstopa predvsem
endivija.
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5. Če človek ne uživa mesa,
mu primanjkuje selena
Ponovno najprej preverimo, koliko je v posameznem živilu selena.
selen
mcg/100kcal
Mleta govedina
7,09 mcg
Brazilski orešček
292,23 mcg
Pšenica (durum)
26,37 mcg
Špageti (polnozrnati) 20,98 mcg
Polnozrnati kruh
16,32 mcg
Beli kruh
8,46 mcg
Špinača
6,52 mcg
Solata, zelena
4 mcg
Soja
4,22 mcg
Stročji fižol
1,67 mcg
Rukola
1,20 mcg
Rdeči fižol
0,98 mcg
Bučna semena
1,04 mcg
Mandeljni
0,48 mcg
Koruza
0,19 mcg
Mleko
5 mcg
Materino mleko
2,57 mcg
Tabela 5 (vir: USDA nutrient database)
živilo

selen (celodnevni vnos)
168,03 mcg (306%)
6925,75 mcg (12592%)
625,01 mcg (1136%)
497,16 mcg (904%)
386,68 mcg (703%)
200,61 mcg (365%)
154,57 mcg (281%)
119,60 mcg (218%)
100,01 mcg (182%)
39,50 mcg (72%)
28,44 mcg (52%)
29,17 mcg (53%)
24,53 mcg (45%)
11,48 mcg (21%)
4,39 mcg (8%)
118,50 mcg (216%)
60,94 mcg (111%)

Iz tabele 5 je takoj razvidno, da veliko zelo običajnih živil rastlinskega
izvora vsebuje izredno veliko količino selena, precej več kot meso.
To velja predvsem za žitarice in nekatere oreščke. Navaden polnozrnat
kruh in špageti imata na primer veliko več selena kot meso. Zato tudi ni
presenetljivo, da so znanstvene analize pokazale, da imajo vegetarijanci
praviloma zadovoljiv nivo selena [8][15]. Iz tabele 5 je razvidno, da je
izredno enostavno dobiti dovolj selena, tudi če jedilnik ne vključuje
mesa.
Iz gornjih podatkov očitno izjava, da človeku, ki ne jé mesa, manjka
selena, ni osnovana na resničnih dejstvih, zato je tudi ta izjava le
izgovor.

6. Če človek ne uživa mesa,
mu primanjkuje vitamina B12

O

d vseh trditev o tem, kaj naj bi primanjkovalo vegetarijancem,
je ta trditev najbolj ideološko obarvana. Ker je ta teorija lahko
izredno nevarna (tako za vegetarijance, ki jo sprejmejo, kot za
vsejede, ki ji slepo verjamejo), si vse skupaj malce bolj podrobno
oglejmo. Najprej nekaj osnovnih podatkov o tem vitaminu. V
naravi obstaja en sam vir tega vitamina, in to so bakterije. Nobena
rastlina in nobena žival ne more proizvesti tega vitamina, temveč
lahko to naredijo le bakterije. V prehrano zaide ta vitamin torej le
preko take ali drugačne bakterijske aktivnosti. Rastlinojede živali
dobijo ta vitamin z zaužitjem nečistoč v hrani (vitamin se lahko
nahaja v zemlji) ali pa se doda njihovi hrani naknadno z delovanjem
bakterij v njihovem drobovju. Zaradi velike sterilnosti pri pripravi
hrane za človeka noben od teh načinov ni praktičen, zanesljiv ali
smiseln. Lahko pa s pomočjo bakterij pridelamo poljubno količino
tega vitamina, zato realno ni prav nobene bojazni, da bi ta vitamin
lahko v prehrani manjkal. Zanimivo je torej vprašanje, zakaj se,
kljub temu da se ta vitamin v več kot dovolj velikih količinah zelo
enostavno proizvede, pojavljajo trditve, da naj bi v brezmesni
prehrani primanjkovalo tega vitamina.
Razlog se skriva, kot je bilo že omenjeno, izključno v ideologiji.
In ta ideologija diktira, da je vsako gojenje bakterij za vitamin
B12, ki poteka izven drobovja živali, nenaravno in kot tako
nesprejemljivo. Zveni smešno, vendar ta ista ideologija dovoljuje
povsem nenaravno okolje, v katerem danes gojimo kokoši, da nam
proizvajajo jajca ali gojimo krave, da nam proizvajajo mleko.
Gojenje bakterij, da bi nam proizvajale B12, pa po tej teoriji naj
ne bi bilo naravno in naj bi bilo zato nesprejemljivo. Iluzijo te
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teorije podporniki podkrepljujejo tudi z dejstvom, da je npr. jajce,
pridelano s pomočjo kokoši, konkreten obrok, medtem ko vitamin
B12, pridelan s pomočjo bakterij zaradi majhne velikosti (okrog 3
mikrograme) kot samostojna jed ni primeren, zato se ga primeša k
poljubnemu drugemu živilu. In ker ga dodamo nekemu živilu, mu
teorija takoj prilepi oznako »nenaraven, umeten dodatek«. Seveda
pri tem namerno prezre dejstvo, da se tudi v naravnih razmerah,
recimo pri živalih, ki jedo rastlinsko hrano, ta vitamin vedno le
doda (kot nečistoča ali kot naknadno delovanje bakterij) in nikoli
ni sestavni del prehrane. Prav tako ta ideologija namerno prezre
dejstvo, da človek brez nenaravne tehnologije (rezanje in druga
mehanska obdelava, sterilizacija s pomočjo termične obdelave,
soljenja, dimljenja itd.) sploh ne bi mogel uživati mesa, katerega
označuje kot edini naravni vir B12. Kot vse druge ideologije je
torej tudi ta nesmiselna in služi določenemu namenu. Razumljivo
je, da jo mesna industrija ter podporniki mesa ob pomanjkanju
pravih argumentov vneto širijo. Žalostno je le, da jo sprejme tudi
marsikateri vegetarijanec ter povsem brez potrebe išče naravne
vire tega vitamina v obliki alg ali podobnih stvari.
Če torej pogledamo mimo te nepotrebne, nesmiselne in nevarne
ideologije (ki se, kot bomo opazili kasneje, pojavlja še pri množici
drugih izgovorov), potem je jasno, da vitamina B12 nikakor ne
more primanjkovati v brezmesni prehrani, razen če se zavestno
odločimo, da ga ne želimo vključiti vanjo. Ves vitamin B12, ki je
na voljo danes, je bakterijskega izvora, saj kemično proizveden
B12 ne obstaja. Veliko živilom je ta vitamin že dodan, lahko pa ga
v poljubnih količinah dodajamo tudi sami.
Vendar pa se tu zgodba o vitaminu B12 še ne zaključi. Vitamin
B12, ki se nahaja v mleku, jajcih in mesu, je vezan na beljakovine,
medtem ko se vitamin B12, pridelan s pomočjo bakterij, nahaja
v prosti obliki. To pomeni, da je za absorbcijo B12 iz živalskih
virov potrebno več presnovnih korakov kot za absorbcijo proste
oblike B12. To dejstvo so dokazale tudi številne raziskave [17]
[20], ki so pokazale, da se s starostjo povečuje verjetnost
pomanjkanja vitamina B12, četudi ga pojedo v dovolj velikih
količinah. Do pomanjkanja vitamina B12 privede uživanje tega
vitamina iz živalskih virov hrane, zato se slabše absorbira. Ob
tem pa je izredno pomembno dejstvo, da se z uživanjem B12 v
prosti obliki pomanjkanje odpravi. Torej je prosti vitamin B12 po
vrhu vsega zaradi boljše absorbcije superioren in za človeka veliko
primernejši kot vitamin, ki se nahaja v živilih živalskega izvora.
Da je stvar zelo zaskrbljujoča, pričajo rezultati študije [17], ki je
pokazala, da celo do 30% ljudi, starejših od 51 let, ni sposobno
absorbirati vitamina B12 iz mesa oziroma je bila pri njih ta
sposobnost močno okrnjena. S starostjo ta odstotek še raste.
Vendar pa temu problemu niso izpostavljeni samo starejši, težavo
z absorbcijo vitamina B12 iz mesa imajo vse starostne skupine [21]
[22][23]. Vsi z omenjenimi težavami pa lahko vitamin B12 brez
težav absorbirajo v njegovi prosti obliki. Tu se pokaže izjemna
nevarnost zgoraj omenjene ideologije. Ta ideologija namreč širi
izredno zavajajoče trditve, da naj bi edino vitamin B12, pridobljen
iz živalskih virov, ustrezal človeku, in da naj bi meso bilo izjemno
dober vir vitamina B12. Vsejedi ljudje tako v napačni veri, češ da
dobijo dovolj tega vitamina iz mesa, sploh ne posumijo v njegovo
pomanjkanje. Za razliko od vsejedih pa vegetarijanci, ki uživajo
človeku veliko primernejšo, prosto obliko vitamina B12, nimajo
teh težav. Ogroženi so le vegetarijanci (vegani), ki sprejmejo
vsiljeno jim ideologijo o nenaravnem vitaminu B12 in se temu
vitaminu brez potrebe izogibajo.
V razvitih državah zaradi zgoraj omenjenih resnih zdravstvenih
težav, ki so posledica slabše absorbcije vitamina B12 iz mesa,
resno razmišljajo o obveznem dodajanju prostega vitamina B12 v
prehrano ljudi [18][19]. Seveda bi tak sklep močno naluknjal zgoraj
omenjeno ideologijo, saj bi bilo to priznanje, da meso ni dober,
sploh pa ne zanesljiv vir vitamina B12. Edini za človeka zanesljiv

KakšnA
je cena
govejega
zrezka?

in dober vir je torej prosta oblika vitamina B12, proizvedena s
pomočjo bakterij in dodana živilom.
Da zaključimo: vitamin B12 se lahko s pomočjo bakterij proizvaja
v poljubnih količinah, zato ga lahko tudi brezmesna prehrana
vsebuje v zadostnih količinah. Nikakršnega (neideološkega)
razloga ni, da bi tega vitamina vegetarijancem primanjkovalo.
Študije so celo pokazale, da so tisti, ki računajo na vitamin B12 iz
mesnih virov, zaradi slabše absorbcije znatno bolj ogroženi zaradi
pomanjkanja vitamina B12 kot vegetarijanci, ki ga uživajo v prosti
obliki. Torej ravno obratno kot trdi trditev z začetka tega poglavja.
To seveda pomeni, da je tudi ta trditev le izgovor, ki temelji na
ideologiji in neresničnih dejstvih.

Cena je
smrt živali,
uni^evanje dežev nega gozda, mašenje žil, visok krvni
pritisk, debelost.
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Bolezen na krožniku
Pokvajeno meso, BSE, MAP, salmonela, dioksini, živo srebro, bakterije E.coli ... V zadnjih letih smo priča
novim in novim poročilom o nalezljivih boleznih pri živalih in škandalom, povezanim z živili. Pri toliko primerih prodaje pokvarjenega mesa se zdijo bolezen norih krav, ptičja gripa, salmonela, lasnice, zloraba
antibiotikov, dioksin in živo srebro potisnjeni v ozadje. Nov je sum, da je Crohnova bolezen povezana z
MAP pri govedu.

I

ndustrijska masovna živinoreja pospešuje širjenje bolezni, saj se jih
živali hitreje nalezejo, če so v hlevu tesno druga ob drugi. Uživanje
okuženega mesa in mleka je lahko nevarno tudi za ljudi.

BSE in Creutzfeldt-Jakobova bolezen

S

koraj deset let po krizi bolezni norih krav se pri govedu še vedno
pojavljajo posamezni primeri in še vedno se pojavljajo smrtni
primeri pri ljudeh. Aprila 2008 sta v Španiji umrla dva mladostnika
zaradi človeške različice BSE, Creutzfeldt-Jakobove bolezni (CJB). V
Veliki Britaniji je v zadnjih 13 letih zaradi CJB umrlo vsaj 164 ljudi, v
Franciji 20. O primerih so poročali tudi iz Irske, Španije, Portugalske,
Kanade, Nizozemske, ZDA, Italije, Japonske in Savdske Arabije.
Povzročitelj BSE skoraj zagotovo povzroča tudi za človeka smrtno
Creutzfeldt-Jakobovo bolezen (vir: www.stern.de, 1.4.2008). Bolniki
s CJB kažejo enake simptome kot okužene krave. Na začetku imajo
težave s koordinacijo gibov, nato se pojavijo še motnje vida. Sčasoma
imajo luknje v spominu in na koncu si ne morejo ničesar več zapomniti.
CJB je pri ljudeh še vedno neozdravljiva in se v manj kot enem letu
konča s smrtjo, vendar pa inkubacijska doba po okužbi lahko traja 10
let ali več.
Do danes je znanih okoli 200.000 primerov BSE pri govedu, število pa
je verjetno precej višje. Vzrok je bilo krmljenje goveda s kostno moko
iz klavničnih odpadkov in trupel.
Od leta 2000 je v Nemčiji prepovedano krmiti živino s kostno moko in
živalskimi maščobami. Leta 2001 je prepoved krmljenja s kostno moko
izdala EU. Toda leta 2008 je nemška kmečka zveza pozvala zvezno
vlado, naj sprosti prepoved uporabe kostne moke. Že aprila 2008 so
dovolili uporabo ribje moke kot dodatka k prehrani za mlado govedo
(ki je, kot je znano, po naravi rastlinojedo). To še ni vse. Maja 2008 je
zvezni minister za kmetijstvo zaradi naraščajočih cen krmil napovedal
možno rahljanje določil o prepovedi uporabe kostne moke. Prisluhnili
so mu tudi na nivoju EU, saj se generalna direkcija za kmetijstvo
evropske komisije boji upada proizvodnje mesa v Nemčiji za 35% v
naslednjih dveh letih. Vzrok so visoke cene krmil, situacija pa je še
bolj resna zaradi gensko spremenjene soje, ki prevladuje v Severni in
Južni Ameriki. Stroga pravila EU prepovedujejo njen uvoz. Zato se
nemški minister za kmetijstvo zavzema tudi za spremembe določil o
gensko spremenjenih krmilih (vir: Das Parlament, 4.8.2008. Kieler
Nachrichten, 16. 8. 2008).
Toda niso nevarni samo mesni izdelki. Tudi želatinasti bonboni, jogurt
in sadni kruh so lahko teoretično nevarni, saj vsebujejo želatino, ki je
izdelana iz kože in kosti prašičev in goveda.

Afriki in Evropi. Čeprav se je odgovornost za širitev vedno iskala
pri divjih pticah, je vzrok verjetno prej v katastrofalnih higienskih
pogojih masovne živinoreje. Na Madžarskem in v Angliji so se primeri
nevarnega virusa tipa H5N1 pojavili v hermetično zaprtih prostorih
perutninskih farm, do katerih divje ptice niso imele dostopa. Svetovna
organizacija za zdravje živali OIE vidi v tem jasen znak, da se je bolezen
razširila preko prevoza perutnine in perutninskih izdelkov (vir: www.
nabe.de). Zaradi suma ptičje gripe so leta 2007 na Bavarskem pomorili
205.000 rac z neke perutninske farme.
Povzročitelj ptičje gripe ne more enostavno preskočiti s ptice na
človeka. Toda znanstveniki ne izključujejo, da so se ljudje okužili zaradi
uživanja okuženega mesa ali jajc. Možne posledice so znaki gripe ali
celo vnetje pljuč, ki se konča s smrtjo. Pri segrevanju nad 70 stopinj se
povzročitelj uniči. Pomisleke tako vzbujajo klobase iz perutninskega
mesa, ki pri proizvodnji niso toplotno obdelane. Povzročitelj se lahko
pojavlja tudi na jajčni lupini ali v globoko zamrznjenih izdelkih (vir:
www.stern.de 1. 4. 2008).

T

Paratuberkuloza pri govedu in
Crohnova bolezen pri ljudeh

veganje za pojav vnetja črevesja je posebno visoko pri odraslih
med 16. in 35. letom in pri tistih nad 60. letom. Bolezen se začne
z utrujenostjo, bolečinami v trebuhu in drisko. Pojavijo se lahko tudi
vročina, izguba zavesti, slabost in bruhanje, pogosto pa so prizadeti
tudi sklepi. Pojav Crohnove bolezni še ni povsem pojasnjen. Toda
pred kratkim je »American Academy of Microbiology« v svojem
poročilu zapisala, da bi na pojav lahko vplival Mycobacterium avium
paratuberculosis (MAP), ki so pojavlja pri govedu, in da bi mu bilo
treba posvetiti več pozornosti. Pri prežvekovalcih MAP povzroča
paratuberkulozo. To neozdravljivo vnetje črevesja ima veliko
podobnosti s klinično sliko Crohnove bolezni pri ljudeh. Znanstveniki
iz ZDA v svoji študiji opozarjajo, da se da pri teh bolnikih sedemkrat
pogosteje dokazati prisotnost povzročitelja MAP kot pri zdravih ljudeh
(vir: LME, 13. 8. 2008)
Pri okuženih kravah mlekaricah se povzročitelj MAP pojavlja v mleku
in tako tudi v mlečnih izdelkih. MAP je zelo odporen na vročino in

MATERINO MLEKO?
S E V E DA !

Tudi uživanje mleka je lahko nevarno. Švicarskim strokovnjakom je
uspelo dokazati prionske proteine v mleku. S tem se ponovno postavlja
vprašanje tveganja, povezanega z BSE. Z novejšo tehnologijo so
prisotnost prionskih proteinov uspeli dokazati celo v homogeniziranem
in pasteriziranem mleku v supermarketu, je poročala strokovna revija
Medical Tribune (Medical Tribune online, 27. 2. 2008).

V
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Ptičja gripa

irus ptičje gripe se je najprej pojavil v Aziji in zahteval 200 smrtnih
žrtev (med ljudmi - op.p.). Nato se je pojavil pri pticah v Ameriki,
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www.soylent-network.com
Če ljudje ne bi pili kravjega mleka, bi se lahko izognili mnogim boleznim.

lahko preživi pasterizacijo mleka. Tudi v mesu je mogoče dokazati
prisotnost MAP. Agencija za analize tveganja »Vose Consulting«
je poleti 2008 za kmetijsko ministrstvo ZDA ocenilo ekonomske
posledice primera, če bi bila nedvoumno dokazana povezava med
povzročiteljem paratuberkuloze in pojavom Crohnove bolezni pri
ljudeh. Študija predvideva, da bi se uporabniki odpovedali mleku in
mlečnim izdelkom, to pa bi povzročilo izgube v mlečni industriji. V
analizi so avtorji predvideli upad prodaje mleka za 30% (vir: AHO, 17.
8. 2008).
Povzročitelji paratuberkuloze so zelo odporni. Preživijo v zemlji in
gnojnici, zato pred okužbo niso povsem varni niti vegetarijanci in veganci,
če uživajo zelenjavo, ki je bila gnojena z gnojnico (vir: AHO, 29. 5. 2008).

P

Antibiotiki

olovica svetovne proizvodnje antibiotikov ni namenjena ljudem,
temveč masovni živinoreji in tako pristane v mesu živali, preko
gnojnice pa na poljih, v tleh in podtalnici. Več tisoč ton antibiotikov letno
pojedo prašiči, govedo in perutnina samo v Evropski uniji. Največja
nevarnost za ljudi je odpornost mikroorganizmov na antibiotike.
Wolfgang Witte z nemškega instituta Roberta Kocha je že pred leti
svaril: »Dosedanja opažanja kažejo na to, da je uporaba antibiotikov
v masovni živinoreji glavni vzrok razvoja klic, ki so odporne na
antibiotike.«
Pri preverjanju vzorcev iz nemških supermarketov so odkrili meso, ki
je vsebovalo antibiotike (vir: Aktion Tier, 18. 9. 2006). Zdravstveni
inšpektorji v Dolnji Avstriji so ugotovili, da skoraj vsaka tretja riba ne
ustreza predpisom. Vedno pogosteje najdejo v njih ostanke antibiotikov
in drugih zdravil (vir: ORF, 28. 7. 2008).
Kemiki so dokazali, da lahko antibiotike, ki jih uporabljajo v živinoreji
in preko gnojnice pristanejo na polju, vsrkajo rastline in tako antibiotiki
pristanejo v človeški prehrani - z nevarnimi posledicami. Če človek hudo
zboli in potrebuje antibiotik, ta nima več učinka (vir: AHO, 29. 5. 2008).

V

Dioksin v mlečnih izdelkih, jajcih in mesu

edno znova se pojavljajo poročila o dioksinu v ribah, mleku, siru,
jajcih in mesu. Dioksin med drugim nastaja pri sežiganju smeti
in industrijskih izpustih, onesnažuje okolje in pristane v prehrambeni
verigi. Dioksin ne povzroča samo raka, temveč lahko poškoduje
imunski sistem, jetra in živčni sistem.
Spomladi 2008 je pozornost pritegnila visoka vsebnost dioksina v
bivoljem mleku iz južne Italije. Japonska in Koreja sta prepovedali
uvoz mozzarelle iz te regije, saj jo pridelujejo iz bivoljega mleka.

Živo srebro v ribah

V

vseh morjih se zaradi industrijskega onesnaževanja v ribah kopiči
živo srebro. Pri ljudeh lahko kopičenje tega strupa povzroči resne
zdravstvene težave, med drugim poškodbe možganov, izgubo spomina,
osebnostne spremembe, trzavico, splav in zaplete pri razvoju zarodka.
Študija zdravnice dr. Jane Hightower iz San Francisca je pokazala,
da ima mnogo njenih bolnikov visoko koncentracijo živega srebra v
telesu in da kažejo tipične simptome zastrupitve z živim srebrom. Ti so
pojenjali, ko so bolniki prenehali jesti ribe (vir: www.fischen-tut-weh.
de).

L

Lasnice ali trihinele v prašičih

asnice so ličinke glist in so pogoste pri domačih in divjih prašičih.
Ljudje se lahko okužijo, če jedo okuženo meso ali klobase. V EU
je predpisana veterinarska preiskava živali v klavnicah na prisotnost
lasnic, toda vsaka žival ni pregledana. Če uradno velja, da se v obratu
ali regiji lasnice ne pojavljajo, se pogosto nadzor ne izvaja. Uživanje
surovih klobas, mletega mesa iz tujine ali okuženega mesa divjih
prašičev je lahko nevarno. Tudi v Nemčiji se ljudje vedno znova
okužijo z lasnicami.
Po okužbi se ličinke naselijo v črevesju in tam zrastejo v gliste, ki
ponovno izločijo ličinke. Ti drobni črvički prodrejo skozi steno črevesa
v krvni obtok in okužijo celotno telo. Posledice so vročina, slabost,
driska ter močne bolečine v mišicah, glavi in sklepih (vir: www.stern.
de, 1. 4. 2008).

P

Salmonela v mlečnih izdelkih,
surovih jajcih, mesu in klobasah

redvsem poleti se salmonele pogosto pojavijo v sladoledu, pudingu
in siru, pa tudi v surovem mesu in klobasah, ki med predelavo niso
toplotno obdelane. Nevarnost obstaja tudi pri izdelkih iz surovih jajc,
kot je majoneza, in sladicah, kot je npr. tiramisu. Salmonela uspeva pri
temperaturi med 10° C in 47° C, toda niti zamrzovanje je ne uniči nasprotno, pri odtajanju se salmonela še bolj razmnoži.
V masovni živinoreji je salmonela široko razširjena. Študije nemškega
zveznega inštituta za oceno tveganja dokazujejo, da se salmonela
pojavlja pri 10 % puranov in 13 % prašičev ter vsaki tretji (!) jati kokoši
nesnic. Živali ne zbolijo vedno, vendar pa so prenašalke (vir: www.
stern.de, 1. 4. 2008). Okužba s salmonelo povzroča pri ljudeh drisko in
slabost. Nevarna je predvsem za starejše ljudi in otroke.

Z

Bakterije E.coli

dravju nevarne so predvsem bakterije E.coli, ki izvirajo iz masovne
živinoreje. Najbolj razširjen tip O157:H7 tvori t.i. verotoksine, ki
lahko povzročajo pri ljudeh nevarne okužbe.
Povzročitelj lahko pri klanju goveda preide v zdravo meso. Iz ZDA
poročajo o 8.000 do 16.000 okužbah letno in nekaj sto smrtnih primerih.
Največ primerov naj bi bilo povezanih s hamburgerji iz verig s hitro
hrano. Dokazane so tudi okužbe svežega mleka in izdelkov iz svežega
mleka z E.coli O157:H7 (vir: Forschungsinstitut für biologischen
Landbau, Schweiz).
Celo vegetarijanci in veganci niso povsem varni. Prisotnost povzročitelja
E.coli je bila ugotovljena tudi pri sadju in zelenjavi, ki je bilo gnojeno
z gnojem in gnojnico.

Š

Radioaktivna divjačina

e 20 let po černobilski katastrofi so bile pri divjih prašičih v južni
Nemčiji izmerjene visoke vrednosti cezija. Po podatkih nemškega
zveznega urada za varnost pred sevanjem BfS lahko ta v mesu doseže
3000 Bg/kg. Najvišja vrednost v preteklem letu je znašala celo 65.000
Bg/kg. Mejna vrednost je določena pri 600 Bg/kg (vir: Hamburger
Abendblatt, 8. 8. 2008).

Ko so bolniki nehali jesti ribe, se jim je zmanjšala koncentracija strupenega
živega srebra.

Vir: Freiheit für Tiere, št. 1/2009, prevod: Martin Vrečko
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Prijateljstvo med
različnimi živalskimi vrstami
Od prijateljev živali doma in po svetu smo dobili nekaj čudovitih fotografih pristnega prijateljstva in sožitja med
različnimi živalskimi vrstami. Če imate tudi vi kakšno fotografijo, nam jo lahko pošljete. Najboljše bomo objavili
v naslednjih številkah.
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Zelenjavni narastek
s pradižnikovo omako

200 g svežega zelja, narezanega na
rezance
200 g ohrovta, narezanega na rezance
200 g pora, narezanega na rezance
300 g sesekljane čebule
150 g rdeče paprike, narezane na
kocke
400 g paradižnika, narezanega na
kocke
100 g korenja, na grobo naribanega
100 g rumene kolerabe, na grobo naribane
100 g gomolja zelene
500 g pol belega kruha
ovseno mleko za poparjenje kruha
sesekljan česen in peteršilj, majaron,
timijan
sončnično olje za praženje ali kokosova mast
sončnično olje za premaz modela
ostra moka ali drobtine
sol, poper
4 dl paradižnikove omake.

Priprava narastka:

1. Na segretem olju pražimo čebulo, da ovene. Dodamo korenje, kolerabo in zeleno,
dolijemo malo vina in pokrito dušimo 5
minut.
2. Dodamo zelje, por in ohrovt. Med stalnim
mešanjem zelenjavo pražimo do mehkega, če je potrebno, dolivamo tekočino.
3. Praženi zelenjavi dodamo česen, papriko, paradižnik in pražimo še toliko časa,
da vsa tekočina izpari.
4. Kruh poparimo z vrelim mlekom in ga
pokrijemo. Namočen kruh ožamemo, ga
zdrobimo in zmešamo s prepraženo zelenjavo. Začinimo s soljo in poprom.
5. Dodamo majaron, timijan, peteršilj, solimo, popramo, premešamo in stresemo
v model, namazan z oljem in potresen z
ostro moko ali z drobtinami.
6. Narastek prekrijemo in ga v vodni kopeli
kuhamo približno 30 minut. Ponudimo s
paradižnikovo omako.

Recept je vzet iz knjige Vegetarijanske jedi za vse
ljudi, Andrej Goljat, Založba Kmečki glas, 2007.
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Misli ploščice na oblatih
Potrebujemo:
• 6 oblatov velikosti 12-krat 20 cm
• 15 dag ovsenih kosmičev
• 5 dag sezamovih semen
• 8 dag mletih mandljev (lešnikov,
orehov)
• 5 dag rastlinske masti
• 1,2 dl zgoščenega jabolčnega soka.
Namesto mletih mandljev lahko uporabimo
¼ kg opranega, odcejenega in zmletega
suhega sadja.

Priprava:
1. Na maščobi, raztopljeni v kozici, na hitro
popražimo ovsene kosmiče in sezam.
Dodamo tekoče sladilo in temeljito
premešamo.
2. Odstavimo z ognja in primešamo
mandlje. Če je potrebno, dodamo nekaj
vode ali soka, da bo zmes gosto mazava.
(Če bo zmes presuha, se oblati morda ne
bodo prilepili, če bo premokra, se oblati
lahko zgrbančijo).
3. Nadev enakomerno namažemo po treh
oblatih, prekrijemo s preostalimi oblati
in pokrijemo s tanko kovinsko ploščo,
lahko tudi z aluminijasto ali s plastično
folijo. Obtežimo z desko ali s knjigo in
pustimo čez noč. Prihodnji dan narežemo
ozke ploščice.
Recept je vzet iz knjige Božanske sladice,
šola zdrave kuhinje, Marija Božič,
izdajatelj Naravna pot, d. o. o., 2006.

Zelena solata z zeleno
V zelju je veliko antioksidantov, uravnava
presnovo ter pospešuje celično rast in
druge obnovitvene procese v telesu. Zelena
uravnava krvni tlak in pomirja. Prav tako
tudi korenje, ki je med drugim najbogatejši
vir beta karotena in vpliva na delovanje
živčevja. Orehi so kakor drugi oreški bogati
z kakovostnimi beljakovinami, esencialnimi
maščobnimi kislinami (omega 3 maščobne
kisline), E vitaminom in minerali, predvsem
z manganom, s fluorom, z bakrom in s
selenom. Zaradi vsebnosti melatonina in
triptofana izboljšujejo razpoloženje ter
poskrbijo za sproščenost in ugodje.
Prirejeno po receptu iz mesečne brošure Skupaj
za zdravje človeka in narave, januar 2009. Več
receptov si lahko ogledate na: www.zazdravje.net
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Potrebujemo:
• ¼ glave zelja
• ½ manjše gomoljne zelene
• 1 korenček
• 1 pest orehov
• 4 žlice veganske majoneze
• 1 limono
• hladno stisnjeno repično ali laneno
olje
• himalajsko sol.
Priprava:
Zelenjavo operemo in očistimo. Gomoljno
zeleno in korenček na grobo naribamo, zelje
na tanko narežemo. Zelenjavo premešamo,
dodamo očiščene in nadrobljen orehe ter
prelijemo z omako iz majoneze, limoninega
soka, olja in soli.

NEKD.
JAPONSKI
TELOVADEC Ono

Zdravilna vrednost zelenega ovsa

Kmetovalec Bojan Brumen iz Velike Varnice pri Leskovcu, član Združenja za razvoj miroljubnega kmetijstva, podarja petim izžrebancem zeliščni napitek z zelenim ovsom. Ta
izredno zdravilna rastlina odpravlja telesno izčrpanost, vrača vitalne moči, posebej ob spomladanski utrujenosti, pomirja v stresnih situacijah, regenerira psihofizične zmožnosti organizma, zdravi bolezni žolčnika in zlatenice, odpravlja vnetje želodčne sluznice, kronično
zaprtje in drisko, ugodno vpliva pri revmatičnih obolenjih.

Bojan Brumen, Velika Varnica 35, 2855 Zg. Leskovec
040 319 915, jan.men@gmail.com
Rešitev (gesla) pošljite najkasneje do 1. junija 2009 na naslov: Natalija Valpatič, Društvo
za osvoboditev živali in njihove pravice, Ostrožno pri Ponikvi 26, 3232 Ponikva. Imena
nagrajencev bomo objavili v prihodnji številki revije.
Pravilni rešitvi gesel štirinajste številke: To je moj mucek, Miška, kje si. Nagrade so
prejeli: Marijan Kljun, Misliče, Vlasta Mozetic, Šempeter, Sara Zupan, Prestranek,
Lara Tomažin, Novo Mesto, Tjaša Lotrič, Slovenske Konjice.

Klamatske alge uspešno
razstrupljajo amalgam
Vse snovi, ki jih vsebujejo amalgamske zalivke (živo
srebro, srebro, baker, cink, kositer), so zdravju škodljive. Živo srebro je za plutonijem najtežja kovina,
kar jih obstaja.

P

rve polemike o prisotnosti znatnih količin živega srebra v
amalgamskih zalivkah so se začele pred dvajsetimi leti, vendar
so se zobozdravniki branili z zagotovilom, da so amalgami povsem
varni. Najbrž pa je pomenljivo, da danes noben zobozdravnik več ne
uporablja amalgama.
Telo odlaga težke kovine predvsem v živčno tkivo, pa tudi v ostala
tkiva in organe, kar povzroča mnoge telesne in psihične težave ter
obolenja. Nekateri zdravniki in raziskovalci so ugotovili povezavo
med zastrupitvijo z živim srebrom in hiperaktivnostjo ter motnjo
koncentracije (ADHD).
Živo srebro je kovina, ki je v okolju in hrani zelo razširjena. V okolje jo
izločajo peči na trda goriva, nahaja se v morski vodi, torej tudi v ribah
(posebno v tunah, lososu in mečarici), je pomembna sestavina barv
(lakov), vsebujejo ga fluorescentne žarnice, nikakor ni zanemarljivo
niti dejstvo, da je živo srebro glavna sestavina večjega dela cepiv.
Tudi FDA (Food and Drug Administration) je umaknila vse trditve o
neškodljivosti amalgama; na svojih spletnih straneh dodaja, da utegnejo
amalgamske zalivke delovati nevrotoksično.

Klamatske alge varujejo pred
zastrupitvijo s težkimi kovinami

P

ri razstrupljanju telesa so zelo uspešne klamatske alge AFA. Nadvse
pomembno je, da so iz biološke pridelave, kar potrjuje biološki certifikat,
ki je edino zagotovilo o kakovosti in čistosti alg. Redna uporaba klamatskih
mikroalg varuje pred zastrupitvijo s težkimi kovinami, zahvaljujoč njihovi
sposobnosti, da vežejo kovinske ione.
Prvi korak k razstrupljanju telesa je zamenjava amalgamskih zalivk. Ker pa
s takšnim posegom še dodatno zastrupljamo telo, je potrebno jemati večje
odmerke klamatskih alg tik pred posegom, po njem in še nekaj naslednjih
dni. Če se za zamenjavo amalgamskih zalivk ne odločimo, je priporočljivo
vsaj sprotno in redno razstrupljanje telesa z dodajanjem vitaminov, mineralov
in encimov za krepitev imunskega sistema. Zelo učinkovit je izdelek iz
klamatskih alg NutriMax, dodatno obogaten z minerali (Vegimineral-77®)
in zgoščenim izvlečkom iz klamatskih alg PhycoPlus®, ki dodatno
razstruplja in razkisuje telo. Dodatek encimov vsebuje izdelek FloraZym z
DDS-1, ki vsebuje najboljše probiotične kulture bakterij in prebavne encime.
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ALKALIZIRAJTE
ALI UMRITE

N

ekdo je nekoč dejal: imenuj katerokoli bolezen in ti bom dokazal, da je povezana z
zakisanostjo oz. s pomanjkanjem kalcija. Posledica zakisanosti so lahko zastrašujoče
(to so skoraj vse bolezni, od revmatizma, putike, migrene, osteoporoze, bolezni srca in ožilja,
možganske kapi, obolenj črevesja, obolenja zob, kronične utrujenosti, slabega razpoloženja,
zmanjšane koncentracije, neučinkovitega imunskega sistema itd.).
Nenaravni kalciji
oz. kalciji z dodatki
se težje ali sploh ne
topijo (levi kozarec),
v desnem kozarcu
je le majhna žlička
VIVAN-a.
V šestih letih je s
Koralnim kalcijem
VIVAN svoje zdravje
izboljšalo več kot
30.000 kupcev.

Težave z zakisanostjo lahko bistveno omilimo z jemanjem izdelka, ki bo izničil nakopičene
odpadne kisline v krvi, v limfi ali v tkivih. To je VIVAN, posebna oblika povsem naravnega
kalcija, ki je najmočnejši ustvarjalec bazičnega okolja.
VIVAN je povsem naraven kalcij, pridobljen na naraven način od fosiliziranih koral, ki je
najbolj podoben tistemu, ki ga imamo v kosteh in ki ga bodo vaše celice takoj prepoznale in
sprejele.

………EDINSTVEN
………NARAVEN
………ORGANSKI
………IONIZIRAN
………BREZ DODATKOV
………IN KEMIKALIJ
………IZJEMEN
………IZKORISTEK

ALERGIJE
BOLEČINE
DEPRESIJE
IMUNOST
NESPEČNOST
ODVISNOSTI
IN DRUGE

KRONIČNE IN
AKUTNE TEŽAVE

NEHAJTE
KADITI
V 20. MINUTAH
Trajno, povsem neboleče, neškodljivo
in brez stranskih učinkov s pomočjo
kvantne medicine.
Več na www.nekadim.si.

………ZA 100 DNI
Pošljemo brez stroškov pakiranja in pošiljanja. V primeru, da z izdelkom ne boste zadovoljni,
vam bomo vrnili denar.
SITIS d.o.o., Jocova 3, Maribor, www.sitis.si
NAROČILA in INFORMACIJE: 02 / 421 33 33

-10%

le za tiste, ki v 3. dneh po izidu številke ob
naročilu povedo: Rad(a) imam živali!

ENERGETIC MEDICINE
SITIS, d.o.o.
Jocova ul. 3, Maribor
Tel.: 02 421 33 33
www.sitis.si; www.scio.si
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